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Yttrande	om	Gesällvägen-Östra	Madenvägen.

Allmänt

YIMBY tycker det är posi�vt a� området längs Gesällvägen och Östra Madenvägen bebyggs, e�

område som få� stå obebyggt alldeles för länge. E� välbehövligt samband mellan Ursvik och

Hallonbergen skapas och projektet spelar en nyckelroll i en fram�da omvandling av Enköpingsvägen

�ll stadsgata. Det är vik�gt a� man här tar �llvara Enköpingsvägens poten�al och inte saboterar för

fram�da möjligheter.

Synpunkter

Vi ser det som e� steg i rä� riktning a� man här väljer a� bygga kvartersstruktur med e� tydligt

gatunät, bra med en hög urban ambi�onsnivå. Något man bör ta e,er och e,ersträva även i många

andra projekt i området kring Ör och Hallonbergren. Gatunätet kan dock tyckas ha en lite märklig

vinkel i förhållande �ll Enköpingsvägens sträckning.

Vad gäller kvarterens u-ormning vill vi särskilt påtala vikten av a� sluta kvarteren. Låt inte kvarteren

ha så många släpp in på gårdarna. Enligt forskning (Eva Minoura - "Uncommon Ground: Urban Form

and Social Territory", 2016), gör de�a gårdarna mindre användbara, minskar känslan av gemenskap

för de boende kring kvartersgården och bidrar �ll en ökad känsla av otrygghet. Som boende riskerar

man hela �den a� det man lämnar framme på sin uteplats, eller på den gemensamma delen av



gården, kan bli stulet. Och hålen i kvarteren behöver inte läkas med fem våningar lägenheter, om

det är solljus som är problemet, det räcker go� och väl med e� stadsradhus eller en kiosk. Man kan

också ha en upphöjd gård som ger en nivåskillnad mellan gård och gata, som på Evenemangsgatan i

Solna.

Tanken a� Gesällvägen blir e� huvudstråk är bra, men vi anser a� många fler lokaler behöver

�llkomma i planområdets norra delar, för a� möta upp e� fram�da tryck och behov av närservice

från Enköpingsvägens kommande bebyggelse. Det bör inte förekomma några lägen med bostäder i

bo�envåningarna längs områdets tänkta huvudstråk, något som effek�vt tar död på känslan av en

sammanhängande stadsväv. Man bör som minsta åtgärd åtminstone förbereda för fram�da lokaler,

genom a� bo�envåningarna byggs med en inneboende flexibilitet så a� de kan göras om �ll

verksamhetslokaler då underlaget finns på plats. E� sä� kan vara a� bygga "bokaler". En annan

lösning för något av bo�enplanen kan vara a� redan nu göra plats för någon av de kommunala

verksamheter som fly�as ut från Hallonbergens centrum. För a� skapa en levande och integrerad

blandstad bör dessa ändå inte koncentreras �ll något ny� "kulturhus", utan spridas ut i

Hallonbergen så a� de stärker de strategiska stråken i stadsdelen, och det här är e� sådant stråk.

-	Om	YIMBY

YIMBY är e� par�poli�skt obundet nätverk av medborgare som genom konstruk�v feedback vill se

en posi�v stadsutveckling med mer tät och levande blandstad, ökat kollek�vtrafiksresande och

städer och infrastruktur som utvecklas på e� både a�rak�vt och miljövänligt sä�. Vi vill a�

stadsbyggandet ändrar inriktning från gles bilstad �ll tät blandstad.

YIMBY Stockholm har ungefär 8600 medlemmar.

Vår hemsida kan besökas på

h�p://www.yimby.se/

Kontaktperson för de�a y�rande är:

Harald Enoksson

Hallonbergsplan 2

174 52 Sundbyberg

E-post: harald.enoksson@gmail.com


