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Yttrande	om	Östermalm	-	Konsthallen	3	vid	Liljevalchs.

Synpunkter

YIMBY har inga invändningar mot byggnadens placering och delar planbeskrivningens bedömning

a� det är mycket posi�vt för området med en allmänt �llgänglig byggnad på fas�gheten Konsthallen

4. Falkenbergsgatan är idag e� bakva�en som domineras av parkeringar, och dess poten�al som

stråk är starkt underutny�jad. I kombina�on med den trekan�ga torgbildningen norr om

byggnaden, som föreslås som skulpturpark, blir platsen en inbjudande entré �ll det fram�da

evenemangsområde som kan bli verklighet på det som idag är en stor parkering på e� av stadens

bästa lägen vid va�net.

Byggnadens u(ormning bör emeller�d ses över med tanke på det prominenta läget, väl synligt från

Skeppsholmen, Blasieholmen, Strandvägen och Söders höjder. Tillsammans med det föreslagna

Nobelhuset riskerar det a� etablera en axel av monoli�sk kubarkitektur som kommer a� kvarstå

under många år som vår �ds svar på Na�onalmuseum och Nordiska museet. Vi vill också varna för

risken a� renderingarna inte motsvarar den färdiga byggnaden, som avses uppföras i platsgjuten

betong och därför troligen inte får den kritvita färgen som arkitekten tänkt sig. Byggnadens

avvisande släta fasader, som för tankarna mer �ll e� befästningsverk än en kulturbyggnad,

signalerar motsatsen �ll planens ambi�on a� göra gatan inbjudande, och ger i vår mening e�

daterat intryck. Den kubiska formen må ha känts modern för �digare genera�oner, men det är trots

allt 100 år sedan kvarteret he�e Fyrkanten.



-	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 6900 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


