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Yttrande om förslag till detaljplan för del av kv. Paternoster 

mm. 
 

- Inledning 
 

YIMBY ställer sig i huvudsak positiva till det aktuella bebyggelseförslaget. 

Som framställs i planbeskrivningen är den befintliga bebyggelsen i närområdet olämplig som 

seniorboende varför ett nytillskott behövs. Ytan som skall bebyggas kan i huvudsak ses som 
överbliven impedimentmark och är således en utmärkt plats för ny bebyggelse.  

 

 

- Inledning 

 
YIMBY ser i stort positivt på den föreslagna bebyggelsen men har en del synpunkter på den 

föreslagna planeringen och utformningen av bebyggelsen. 

 

I närområdet har det under en tid tillförts ny bebyggelse. Både längsmed Sofielundsvägen och på 

andra sidan Garagevägen. Detta är i huvudsak positivt. Merparten av den nya bebyggelsen har 

uppförts med ett mycket likartat formspråk, vitputsade fasader i en nyfunktionalistisk stil. Vi 

kritiserar inte primärt denna stil och formspråk i sig, problemet uppstår istället i att miljön lätt 
uppfattas som monoton och svårnavigerad när samtliga hus har ett likartat formspråk. Människor 

uppskattar variation i sin närmiljö, vilket knappast kan sägas vara fallet med det aktuella förslaget 

som istället är intill förväxling likt de byggnader som redan har uppförts i närområdet. Vi eftersöker 

en problematisering kring detta då man i planbeskrivningen endast kort konstaterar att bebyggelsen 

”utformas så att den passar ihop med den omgivande äldre bebyggelsen.”  Vi menar att ”passa ihop 

med” inte bör jämställas med en monoton och kopierad bebyggelseidé.  Tvärtom kan en byggnad 

med ett annat formspråk visa sig passa in avsevärt bättre genom att skapa en uppskattad variation i 

närmiljön. Ett absolut grundkrav, som inte heller på något sätt kommer att förändra kostnadskalkylen 

för bygget, torde vara att kräva en annan fasadkulör än vitt på en del av byggnaden. 

 
Den andra punkten som vi vill ifrågasätta är att det enligt plandokumentet kommer att skapas en 

cirka 10 meter bred förgårdsmark mellan huset och Garagevägen.  I planbeskrivningen saknas helt en 

motivation för denna förgårdsmark, trots att den medför ett flertal problem. Ett av dessa problem är 

att den tillgängliga gårdsytan på husets baksida avsevärt förminskas. Detta är extra allvarligt då den 

tillgängliga ytan på baksidan enligt situationsplanen kommer att bli ganska begränsad. Ytan på 

framsidan måste ses som i stort oanvändbar för de boende i huset. Det är en halvoffentlig och 

bullerutsatt miljö som mycket sällan, om någonsin, kommer att nyttjas. Det finns otaliga exempel på 

oanvänd förgårdsmark runtom i Stockholmsområdet, varför man bör fråga sig varför vi skall fortsätta 

med denna bebyggelseidé. Förgårdsmarken kommer också att skapa ett odefinierat, otryggt och 

otydligt stadsrum där förgårdsmarken effektivt kommer att avskärma huset från gatan. 
Förgårdsmarken blir en tydlig barriär och ett ingemansland. Som gångtrafikant uppfattas också 



förgårdsmarken som otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt då intrycket blir att man går längs med en 

trafikled istället för en gata. Målsättningen i stadens stadsbyggnad bör vara att läka de urbana såren 

och skapa navigerbarhet och trygghet i våra boendemiljöer, inte att tillföra nya problem. 

 

Den tredje punkten som vi vill ta upp är behovet av lokalytor. Den nya bebyggelsen, längs med 

Sofielundsvägens södra sida, saknar helt butiksytor. Detta måste ses som anmärkningsvärt. Trots att 

det byggs förhållandevis mycket i närområdet, och att det också redan finns ett ganska stort 

bostadsbestånd, verkar det i stort saknas idéer om att från stadens sida kräva 

butikslokaler/närservice för de som faktiskt skall bo i dessa hus. Stadens målsättning att minska 
bilberoendet och att knyta samman staden förenklas knappast genom att inte bygga några lokaler 

nära de boende. Vi efterlyser således minst en lokalyta i det föreslagna bostadshuset. 

 

I stadens översiktsplan Öp99, är Hammarbyhöjden angivet som tät stadsbebyggelse. Vi anser att den 

föreslagna planen inte uppfyller dessa krav. Vi menar att en tät stadsbebyggelse innebär hus som 

ansluter direkt till trottoar, utan förgårdsmarksimpediment, ett visst utbud av butikslokaler, liksom 

en variationsrik bebyggelse. Vi ser dock i grunden positivt på det aktuella planförslaget då de 

problem som vi identifierat med mycket små medel kan åtgärdas utan att i någon nämnvärd 

omfattning påverka kostnadskalkylen för bygget. 

 
YIMBY har tagit fram en idéskiss på en förändrad bebyggelse. Denna skall inte ses som ett slutligt 

förslag, utan snarare som en illustration till hur en förändring med en butikslokal och en mer varierad 

arkitektur och färgsättning kan te sig. Observera att denna bebyggelse är tänkt att ansluta direkt till 

trottoar, utan förgårdsimpediment. 

 



Planförslagets fasadillustration: 

 
 

 

YIMBY:s förslag: 

 
 

 

- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3200 personer, med åsikter över hela det politiska 

spektrumet som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om 

stadsmässighet, miljö, effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom 
arkitektur, mer levande gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få 

vara just stad. 

 

Vi har en hemsida på: 

http://www.yimby.se/ 

 

Kontaktperson för detta yttrande är: 

 

Anders Gardebring 
Strindbergsgatan 44 

115 31 Stockholm 

Epost: anders@yimby.se 


