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Yttrande	om	Skärholmen	-	Sveaorden	1.

Synpunkter

En nyckelmening i planförslaget är a� "Det är av stor vikt a� �llkommande byggnader tar hänsyn �ll

stadsdelens planstruktur och karaktär." Det är, som vi kan förstå, en ståndpunkt som Stockholms

stad intar närhelst något föreslås byggas i en redan befintlig stadsdel.

Förhållningssä�et är problema#skt. "Stadsdelens planstruktur och karaktär" har #llkommit under

en period då idealet var avgränsning, åtskillnad och segregering av verksamheter. Nästan alla

stadsdelar utanför 1800-talets innerstad har därför få� en "planstruktur och karaktär" som svårligen

låter sig förenas med dagens och Översiktsplanens strävan e+er en integrerad stad. 

YIMBY anser istället a� det finns anledning a� #ll stora delar bryta med stadsdelars "planstruktur

och karaktär". Till stora delar är Stockholms planstruktur och karaktär destruk#va, bidrar #ll

segrega#on, onödig trafik, onödiga transportsträckor, onödig #dsspillan och onödiga kostnader.

Resonemanget om planstruktur och karaktär kan därför utgå och ersä�as med e� resonemang om

hur befintliga byggnader och andra kvaliteter (#llsammans med ny#llsko�) bäst ska kunna ingå i en

ny och bä�re planstruktur för a� skapa en bä�re karaktär.

Konkret anser vi därför a� det nya som byggs i Bredäng snarare bör vara sådant som inte ingår i

områdets "karaktär", sådant som saknas där, och som kan ge boende och arbetande i Bredäng

något ny� och extra och bidra #ll Bredängs varia�on. Vi är dock medvetna om a� de�a svårligen

låter sig göras genom a� man centralt fastställer en plan; snarare behöver man upplåta möjligheter

som kan förverkligas utan stora byråkra#ska omvägar på e� lokalt plan. Konkret anser vi också a�

Bredängs "karaktär" av SCAFT-stadsdel bör brytas för a� underlä�a en utveckling bort från

bilanpassningen mot den promenadstad översiktsplanen vill främja.



-	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 drygt 5000 medlemmar.

Vår hemsida kan besökas på

h�p://www.yimby.se/

Kontaktperson för de�a y�rande är:

Anders Gardebring

Strindbergsgatan 44

11531 Stockholm

E-post: anders.gardebring@yimby.se


