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För diarieföring
Med vänlig hälsning,
Erik Germundsjö, Nämndsekreterare
Trafikkontoret, Stab, Nämndsekretariat
E-post: erik.germundsjo@extern.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

Från: Arne Genschou <arne.genschou@telia.com>
Skickat: den 23 mars 2022 09:45
Till: Funktion TK Sekretariatet SBK <sekretariatet.sbk.tk@stockholm.se>
Ämne: VB: Avbryt förslaget om byggprojektet van der Huff 8
Vänligen diarieför detta meddelande

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-03-23, Dnr 2017-06896

Hälsningar
Arne Genschou
-----------------------------------Arne Genschou
Markviksvägen 24B
SE 165 59 Hässelby
SWEDEN
tel. + 46 70 819 02 17
Email: arne.genschou@telia.com

Från: Lena Andersson <Lena_Andersson_843@hotmail.com>
Skickat: den 22 mars 2022 21:56
Till: arne.genschou@telia.com
Ämne: Avbryt förslaget om byggprojektet van der Huff 8

Hej,
Jag som boende på Helgagatan 36 vid Tjurbergsparken skriver till dig i ett sista försök till att avbryta
förslaget om byggprojektet van der Huff 8.

Trots att över 500 kritiska yttranden (bl a från Länsstyrelsen, Stadsmuséet, Skönhetsrådet, och
Stadsdelsnämnden), samt 2 742 underskrifter mot förslaget inkommit verkar
Stadsbyggnadskontoret inte lägga någon vikt vid det utan väljer att rekommendera att förslaget ska
ställas ut för granskning. Stadsbyggnadskontoret påpekar inte mindre än sju gånger i
samrådsrapporten att förslagets volym och fotavtryck måste minskas för att riksintresset för
kulturmiljö inte ska ta skada - det riksintresset kommer att försvinna, oavsett hur liten byggnaden
skulle vara.
Det är inte försvarbart att uppföra nybyggnation mitt bland tre fastigheter av blåklassad
kulturhistorisk miljö, Kvarteret Metern, Kvarteret van der Huff, samt Helgalunden med
Allhelgonakyrkan. Även parken har tillskrivits kulturhistoriskt värde genom stadens parkprogram
(Wenander, 2018, s.9).
Eftersom Tjurbergsparken ligger på ett berg innebär det ett stort antal sprängningar, vilket med stor
sannolikhet leder till förstörelse av blåklassade kulturhistoriska byggnader och miljöer, som
dessutom är ett riksintresse. Kvarteret Metern som ligger i direkt anslutning till planområdet är
utpekat som värdekärna för riksintresset. Hur ska den blåmärkta bebyggelsen klara all denna
vibration? Hur ska skolans elever och områdets boende stå ut med bullret under byggtiden? Hur
stor påverkan på parken kommer byggarbetsplatsen göra i form av transporter och tunga maskiner?
Planförslaget strider mot Miljöbalken 3 kap. 6 § som bl a säger att ett riksintresseområde för
kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljön samt att behovet av
grönområden i tätorter särskilt skall beaktas.
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Förslaget strider dessutom mot Plan- och bygglagen 2 kap. 6 § där det står att bebyggelse ska
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Stadsbyggnadskontoret (2022) ''förmodar'' att parken upplevs som otrygg på grund av lösa hundar,
missbrukare, våldsverkare, samt dålig skötsel (Stadsbyggnadskontoret, 2022, s.8). Att parken skulle
kännas otrygg saknar grund, det syns tydligt bland de 500 yttranden från boenden i området. Dålig
skötsel och underhåll efter klotter och vandalisering visar tyvärr endast att byggherren Olov
Lindgren medvetet upphört med underhållet på sina egna fastigheter för att gynna sitt egenintresse.
Fler gatlyktor, klottersanering, koppeltvång och allmän uppfräschning av parken med växter,
blommor och bänkar kan enkelt avhjälpa det ''förmodade'' problemet.
Vi har en stad som blir bullrigare och bullrigare, samtidigt vet vi att människor mår bra av tystnad
och lugn. Helgalunden har blivit uppmätt till att vara den tystaste parken i Stockholm, vilket är
otroligt värdefullt och måste förbli så (Mitti.se, 2021). Det kommer att försvinna vid ett förtätande
genom att lummig grönska ersätts av hårda fasader och kommersiella lokaler. Parkens
funktionalistiska karaktär anses även vara särskilt kulturhistoriskt värdefull enligt
kulturmiljöanalysen (Wenander, 2018, s.57) som genomförts.
Stockholms stad menar att parkens sluttningar är välanvända på sommaren, men helt oanvända på
vintern (Stockholms stad, 2022, s.7). Stockholms stad har troligtvis inte ens besökt parken under
vintertid, då det ofta är full fart med pulkaåkning i parken av människor i alla åldrar. På soliga dagar
året runt är gräsplättarna som sagt välbefolkade, framför allt just den ytan där föreslaget
bostadshus är placerat då den är lite mer skyddad och omsluten av grönska. Resten av parken är
helt öppen och lockar inte till solbad på samma sätt.

Är politiken till för egenintressen och vinstaffärer eller till för folkets röster? Visa att ni står på
medborgarnas sida och att ni är för bevarandet av Stockholms historia.
För att citera bloggen Bevara Stockholm:
''Att bygga i en park och i mitt i en kulturhistoriskt värdefull miljö som den här är två fel av två
möjliga''. https://bevarastockholm.blogg.se/2020/september/tjurbergsparken.html
Hoppas ni tar ert ansvar som politiker för demokratin.
Hälsningar, Lena I Andersson, Boende på Helgagatan 36 i Brf. Metern sedan 1982 och hoppas kunna
bo kvar i många år till i stadens bästa kvarter. "Bebyggelsen inom Metern är ett mycket
karaktäristiskt exempel på 1920-talets högkvalitativa, nyklassiska arkitektur och ett tidigt exempel
på samtidens ökande intresse för ett bostadsbyggande med samhällsansvar, där boendekvaliteten
skulle hållas hög, samtidigt boendekostnaden skulle hållas nere. Kvarteret har tidigt
uppmärksammats för sina arkitektoniska kvaliteter och som kulturhistoriskt mycket värdefullt."
Referenser:
Tjänsteutlåtande redovisning efter samråd (Stadsbyggnadskontoret, 2022):
https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/PresentPlan/GetFile?fileRecordNumber=952919
8&journalNumber=201706896&fileName=Tj%C3%A4nsteutl%C3%A5tande%20redovisning%20efter%20samr%C3%A5d%20f
%C3%B6r%20Van%20der%20Huff%208
Kulturmiljöanalys (Wenander, 2018)
https://etjanst.stockholm.se/Byggo.../PresentPlan/GetFile...
Ärendet i sin helhet hos Stockholms stad:
https://etjanst.stockholm.se/.../planarende/2017-06896
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Schhh! Här är Stockholms tystaste platser (Mitti.se, 2021)
https://www.mitti.se/.../repuiq!5mPsZzw79YHWoTUREjSE6g/

