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Yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke,
Hammarbyhöjden 1:1.
Allmänt

YIMBY har inget a invända mot förslaget a bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser
a de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill
även peka på e par felak%gheter i planbeskrivningen som poten%ellt kan skapa problem för
projektet.

Synpunkter
I planbeskrivningen sägs a "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av
stor vikt och bör fortsä ningsvis for arande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten a
tydliga avsteg från horisontlinjen är vik%ga för stadsbilden, men menar tvärtom a en väl synlig
byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt med hur kyrkor gärna har förlagts %ll höjder under
århundradena.
Vi ställer oss starkt frågande %ll Stadsmuseets kri%k mot toppstugan och menar a det är en minst
sagt märklig inställning a vilja bevara silue en av en konstgjord höjd som började byggas på
1980-talet av fyllnadsmassor från Globen och Hammarby Sjöstad. Vi ser inga problem med a
byggnaden får synas utan ser snarare gärna a byggnaden får ta lite mer plats än i förslaget genom
en vassare arkitektur än den föreslagna. E %llsko %ll den sydöstra skylinen som motverkar dess
industriella karaktär skulle vara välkommet.

(Bild ur planbeskrivningen)

I planbeskrivningen hävdas felak%gt a planområdet enligt RUFS 2010 "ingår i de gröna
värdekärnorna som i sin tur ingår i de gröna kilarna och innehåller de allra högsta rekrea"ons-,
natur- och kulturmiljövärdena." Studerar man kartan i RUFS 2010 så ser man a planområdet
tvärtom är markerat som "övrig mark", vilket invaliderar det e5erföljande resonemanget om a "ny
bebyggelse ska undvikas".

I gällande översiktsplan, "Promenadstaden", är området tydligt utmärkt som "centrala stadens
utvidgning":

Planområdet antyds också ligga inom den s k Tyrestakilen vilket motsägs av kartan i "Den gröna
promenadstaden". Vi vill höja en varningsﬂagga för a dessa felak%gheter kan komma a utny jas
av stadsbyggnadsnega%va kra5er för a försöka stoppa det här och närliggande projekt.
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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.
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