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Konstgjutarvägen,...
Allmänt
YIMBY är posi va ll förtätning i området. Bolidenvägen är en av de få förbindelser in ll
Slakthusområdet och det är bra a denna utvecklas ll e mer urbant stråk. Det är en mycket
central plats i staden och det är vik gt a dess centralitet tas llvara med tät, urban bebyggelse.

Synpunkter
Planens innehåll
Den föreslagna blandningen av funk oner är mycket bra, med bostäder, förskola och mycket krav på
lokaler i bo envåningen mot Bolidenvägen. Det är också bra a parkering sammordnas underjord
och a parkeringsplatserna även ersä er e beﬁntligt parkeringshus i Slakthusområdet.
Områdets struktur
YIMBY tycker a föreslagen struktur i området är dålig. Den är uppbruten med mycket halvprivata
ytor där varken boende eller allmänheten kommer a känna sig helt välkomna. Enligt forskning
(Eva Minoura - "Uncommon Ground: Urban Form and Social Territory", 2016), används öppna
gårdar mindre av boende, känslan av gemenskap minskar och känsla av otrygghet ökar. Vi förstår a
området begränsas något av höjdskillnaderna i området och a ramptunneln ll Södra länken går
under del av området, in ll skulptörvägen. Trots det tycker vi a det ﬁnns större möjligheter än vad
föreslagen plan tar llvara på.
Planbeskrivningen anger a föreslagen bebyggelse har anpassats för a möta beﬁntlig
bebyggelsestruktur. Vi anser inte a beﬁntlig bebyggelsestruktur är någon bra vägledning för vad
som är god bebyggelse. Den uppfördes på 1940-talet, då kunskapen om vad som skapar god
bebyggd miljö var mycket mer begränsad än vad den är idag och målsä ningarn för planering helt
annorlunda. Den bebyggelse som planerades då var en reak on mot stad. Urbana kvalitéer såsom
invånartäthet, funk onsblandning, e sammanhängande gatunät och blandning av olika traﬁkslag
sågs som något icke önskvärt som ansågs skapa ohälsosamma, osäkra miljöer. Ambi onerna var
istället färre invånare per yta, uppdelning av olika funk oner och traﬁkseparering. A bygga vidare
på strukturer som planerats med dessa målsä ningar är a gå emot de mål vi har idag med vad en
stad ska vara.

Strukturen har även anpassats för a bevara en del större, beﬁntliga träd. A bevara natur i
området presenteras som ekologiskt hållbart men vi menar a det mycket väl kan vara ll större
miljöny a a llåta a ta ner träden, om det innebär plats för ﬂer bostäder, eller andra funk oner, i
området. Det här området är mycket centralt beläget, med llgång ll kollek vtraﬁk och
gångavstånd ll det fram da utvecklade Slakthusområdet. Alterna vet är a motsvarande bostäder
byggs längre ut i pereferin med sämre llgång ll kollek vtraﬁk och annan sammordning av
resurser. Den inventering som har gjorts av träden anger a ingen av dem kan deﬁnieras som
"särskilt skyddsvärda träd" utan a de endast är värdefulla ur e lokalt perspek v.
Vårt förslag är en tydligare uppdelning av bebyggelse och allmän platsmark.

De a ger mer BTA, trevligare bostadsgårdar och en rik g park. Förskolegårdarna kan placeras in mot
gårdarna eller ut mot parken. Det bör även ställas krav på åtminstone en verksamhet i bo envåning
mot parken. På så sä kan en helt ny typ av grön miljö skapas för de närboende. Halvprivata gröna
gångstråk har de redan så det står ut ur öronen på dem, men en rik gt stadspark med oﬀentliga
funk oner runt om vore något ny .

- 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.
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