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Yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 m l.
Allmänt

YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av
traﬁkfunk oner och va enläget utny jar inte den poten al som området har.

Synpunkter

Vi vill påtala a det är synnerligen vik gt a områden för gång- respek ve cykeltraﬁk hanteras som
tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är e vik gt stråk och lösningen bör u(ormas
för a minimera konﬂikter mellan gående och cyklister. Det är posi vt a korsande cykelstråk
föreslås u(öras med röd beläggning. "Snygga" men oprak ska lösningar i s l med t.ex. cykelbanan
på Arsenalsgatan måste undvikas.
Vi ser det som utomordentligt posi vt a allmänheten får llträde ll den nya bryggan i
Riddar0ärden och de fria utsikter den erbjuder. De 60 nya förtöjningsplatserna för gästande
småbåtar är också välkomna och stärker Stockholms karaktär av hamnstad. Tillsko et av
serveringsytor och andra målpunkter kommer a bidra ll genomströmningen och därmed folklivet.
På minussidan ﬁnns den nedtonade gestaltningen som byggnaden föreslås få. Byggnaden skulle
kunna bli e omtyckt landmärke men annonserar sig inte på minsta sä , vare sig från sjösidan eller
från kajen, utan försöker tvärtom vara så diskret som möjligt, vilket vi menar minskar platsens
poten al som målpunkt. En alterna v möjlighet a ge platsen iden tet är a bereda plats för e
konstverk som ll fullo utny jar de långa siktlinjerna.

- 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 7000 medlemmar.
Vår hemsida kan besökas på
h p://www.yimby.se/
Kontaktperson för de a y rande är:
Anders Gardebring
Torbjörn Klockares gata 21
11330 Stockholm
E-post: anders.gardebring@yimby.se

