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Yttrande om Södermalm - Persikan 5.
Allmänt
YIMBY ser mycket posi vt på a området utvecklas och omformas från bussdepå ll e ny område
med ambi onen a bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är
planförslaget en fullgod implementa on av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY
brukar e'erlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i
bo enplanet samt rela vt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambi on a skapa arkitektonisk
varia on, vilket vi ser som mycket lovvärt.

Bebyggelse
Marken är anvisad ll nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god varia on i
arkitektur inom området. Vi håller med om a det är mycket bä re än den tradi onella principen
a bara ha en enda byggherre, men skulle gärna se a staden gick e steg längre och blickade
llbaka på principerna som styrde byggandet när den idag oerhört populära stenstaden byggdes
runt förra sekelski'et.
Vi rekommenderar framför allt a man överger principen om stadsplan och byggnadsplan (för a
använda två gamla u ryck) i samma dokument a beslutas vid samma llfälle, med poli ska beslut
om vem som ska bygga vad. Förfarandet befäster monopoliseringen inom svenskt byggande, en
monopolisering som bidrar starkt ll a göra byggandet dyrt och det byggda enformigt och tråkigt.
Bä re är a först besluta om stadsplan och tomter och sedan upplåta dessa tomter ll den som
önskar bebygga dem, inom ramen för generella bestämmelser. Det ökar konkurrensen, och skapar
en mer omväxlande stad. Det minskar också arbetsbelastningen på Stadsbyggnadskontoret och ökar
möjligheten för de a a ägna sig åt sin kärnverksamhet - a planera nya byggbara tomter och ny
infrastruktur - något det uppenbarligen inte hinner med idag.
Vi förordar också en småskaligare fas ghetsindelning för a öka varia onen och ge mindre
byggherrar en chans. Det nordöstra kvarteret avses få en fasad som simulerar smalare byggnader,
vilket är e acceptabelt subs tut, men det bästa är givetvis a uppföra verkliga hus. Mindre
acceptabel är den över 100 meter breda fasaden på det sydöstra kvarteret mot Tegelviksgatan.
Fasadbredder på över 50 meter är e säkert recept på motsatsen ll det varierade fasadu ryck som
planen e'ersträvar, och av plankartan framgår a å a av husen avses få en bredd som är större än
så.

Vi vill också sä a e frågetecken för de öppna por kerna in mot gårdarna, den sista resten av
förortstänkandets öppna kvarterstruktur. A lämna en glipa in mot innergården minskar den
upplevda tryggheten, inte minst för den förälder som vill låta sina barn leka där, och gör den mer
bullerutsa . Några av husen avses också få förgårdar men av illustra onerna a döma tar de bara
upp minimalt med gatuutrymme och får därför anses som acceptabla, speciellt om de kompenseras
med den överhängande utbyggnad åt gårdssidan som föreslås.
"Accenterna" på utvalda platser i form av några extravåningar har vi inga invändningar mot, och vi
vill understryka vikten av a u;orma dem på e sä som ger den nya stadsdelen en karaktäris sk
silue . Förslagets sneda tak är e steg på vägen men vi rekommenderar a det ses över för a
åstadkomma något mer unikt. I planförslaget framhålls det som en fördel a stadssilue en "inte
påverkas i någon större omfa ning" men vi menar a e llsko ll skylinen inte i sig är något
nega vt. I förslaget nämns "stadssilue ens begränsade höjd" som något som bör bevaras men i
närområdet ﬁnns redan e ﬂertal byggnader som når en högre höjd: "Pennhusen" på
Danviksklippan, tornet på Soﬁaskolan, bebyggelsen på Erstaberget, Åsöberget och Bondegatans
krön m ﬂ, och i fonden syns Ska ehuset, Soﬁakyrkan, Erstakyrkan, Globen, höghusen i Hammarby
Sjöstad och Folksamhuset.

Gatustruktur

Det är posi vt a området llförs en ny park i form av Persikoparken. Vi skulle gärna se a dess
funk on som naturlig förbindelse mellan Mandelparken och Vitabergsparken stärks genom a
"ﬂyglarna" tas bort så a det skapas e tydligt sammankopplande och genomgående gångstråk.
Promenadgatan genom området (Persikogatan) är e i grunden posi vt ini a v men vi bör lära oss
av erfarenheterna från Södra sta onsområdet. Planen måste ställa mycket tydliga krav på lokaler i
bo enplanen ut mot de a stråk, annars riskerar det a bli e "dö " och otryggt stråk, på samma
sä som vi har se i Södra sta onsområdet.
Det enskilt största problemet med planen som vi ser det är a Bondegatan inte kopplas samman
med sin naturliga slutpunkt Tegelviksgatan. Här försvinner en möjlighet ll sammanhang i
Promenadstadens mening, och området förblir en barriär helt i onödan. Argumentet som anförs är
a lutningen på ca 9 % gör dragningen olämplig ur llgänglighetssynpunkt, vilket ytligt se låter
rimligt, men alterna vet är nu a inte bygga någon trappfri förbindelse alls, en lösning som varken
gynnar rörelsehindrade eller andra. Gator med likartad lutning ﬁnns i närområdet (t ex Skånegatan
mellan Rens ernas och Borgmästargatan) och den som inte klarar lutningen behöver bara ta
parallellgatan, i det här fallet gatan med arbetsnamnet Norra gatan, som även i planförslaget tjänar
som llgänglighetsanpassad förbindelse. Vi förordar starkt a sexmetersstupet bryggas över och a
gatan blir en del av gatunätverket på östra Södermalm snarare än ännu en död stump som
ingenstans leder.

- 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 7100 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

