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Yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.
Allmänt
YIMBY är i allmänhet posi vt inställda ll planen. A Sankt Göransgatan omvandlas från en ödslig
traﬁkled ll en levande stadsgata är något vi starkt bejakar. Vi är även mycket nöjda med hur
Mariedalsparken och Stadshagens IP integreras i kvartersstrukturen och hur fokus ligger på
småskaliga byggnadsenheter, faktorer som vi förespråkar. Vi har dock e antal synpunkter a
llägga.

Planen är e mycket vik gt steg i a bygga ihop Västra kungsholmen med den gamla stenstaden. Vi
ser de a som e av mycket få llfällen sedan 1920-talet som den sammanhängande innerstaden
verkligen byggs ut.

Synpunkter
Slopa kravet om förgårdsmark
Vi anser a förgårdsmark inte ska förekomma överhuvudtaget i planen. Förgårdsmark är sällan väl
använd, slösar mark som skulle kunna omfördelas ll bostäder eller rik ga parker och de bidrar o a
ll "förortskänsla", vilket går emot visionen om a bygga en tät och levande stad på platsen.
Koppla ihop Franzengatan och Stadshagsvägen
För a skapa e ännu mer urbant gatunät föreslår vi a Franzéngatans förlängning bör förlängas
y erligare förbi Stadshagens idro splats och anslutas ll Stadshagsvägen. En dynamisk stad byggs
upp av a traﬁk fördelas över ﬂera parallella gator och inte av a all traﬁk ska samlas på en
huvudled.

- 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 7400 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

