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Välbesökt bomöte om de nya byggplanerna
I förra numret redogjorde vi för
SveBos planer för fyra nya hus i vårt
område – tre på P-platsen och ett på
ytan utanför däckverkstaden.
Planerna presenterades på vårt
bomöte i april dit vi bjudit två av de
ansvariga – arkitekten Johan Nyrén
och projektledaren Karin Ståhl.
Fler hyresgäster än vanligt kom till
mötet och även om många var
kritiska till vissa delar av planen så var
de flesta ändå i stort sett positiva till
idén om en förtätning av området.
Här några boendes reaktioner:

Arkitekt Johan Nyrén påtalade hur mycket tid
det går åt att planera för parkeringsplatser vid
nybyggnation och beklagade detta. Jag förmodar
att han hellre i stället skulle lägga mer tid på
utformning av fasader och lägenheter. Planerna
verkar vara i ett ganska tidigt skede och det fanns
utrymme för att ta emot synpunkter från mötet.
Det fanns till exempel ingen vettig lösning för
hur cyklarna ska transporteras från källaren till
gatuplan när kulverten byggs igen. Min förhoppning angående detta är att det blir ett stort cykelförråd på markplan för alla boende och att de
befintliga förråden används för långtidsförvaring.
Magnus Jonsson

Det nyahuset mot Malmövägen får släta fader och indragna
balkonger samt butikslokaler i bottenvåningen. Det blir mest
tvåor och treor samt enstaka större lägenheter.

Höghuset är ett landmärke
Förslaget förefaller väl genomtänkt och kan
bli riktigt fint. Arkitektens kvalitetsambitioner
känns betryggande. Detta kan kompensera att
Svenska Bostäder inte verkar ha satt samma
ambitionsnivå på detta projekt som fanns när
höghuset byggdes en gång i tiden.
Det är verkligen viktigt att vi försöker få
till stånd ett övergripande och så bra planeringsunderlag som möjligt. Man bör ta ett
helhetsgrepp på hela fastighetsklustret runt
höghuset och satsa på god arkitektur med
inriktning på hållbart byggande i Björkhagen.
Jakob Lind

Bra med förtätning
Bra med nya bostadshus på parkeringsplatsen.
Denna del av området kommer att få ett rejält
lyft jämfört med idag. Jättebra att problemet
med passage genom fastigheten tas upp för
att ordna annan väg till T-Banan.
Jag förstod av mötet att de nya byggnaderna knappast kommer att matcha vårt hus i
fråga om gestaltning, kulturhistoriskt värde
m.m. Det är enligt min mening en skam och
utstuderad smaklöshet att bygga de nya husen

Arkitekt Johan Nyrén

så höga att de kommer att skymma Georg
Varerlys unika byggnad.
Tunnel från källarvåningen är helt nödvändig när det gäller cyklar som skall ut och
in i källaren eftersom det bara finns en hiss,
som dessutom skall fungera för dem som bor
på plan 2 – 4. Detta måste lösas!!.
Alternativa gratisparkeringar kommer att
behövas som ersättning för dem som tas bort.
Jesper Rosvall.

Nya husen för höga
Jag kommer inte att sakna parkeingen men
jag är väldigt skeptisk till de tre husen.
Modellen som visades lurar ögat att tro
att husen är relativt små. I själva verket kommer de att tävla i höjd med vita huset – nå
inte fullt men alldeles för höga blir de.
Kontakten med den vackra kyrkan
(världskulturarv) och grönområdet med
björkar och hägg försvinner. Husen utgör en
kompakt mur och förstör den naturliga
tillgången till detta lilla parkområde. Just det
orådet har blivit viktigt – inte minst på sommaren - för familjerna som bor på plan 2-4.
Birthe Galt

Intresset för att diskutera modell och skisser var mycket stort. Fler möjligheter att framföra
synpunkter blir det på ett öppet möte ordnat av Stadsbyggnadskontoret efter sommaren.

Unik arkitektonisk miljö
Förhoppningsvis fick vi fram budskapet att
det behövs en riktigt, riktigt bra utformning
av de nya husen för att bevara känslan av en
unik arkitektonisk miljö. Bilderna såg rätt så
lovande ut, så jag är förhoppningsfull.
Jag hoppas att det blir plats för ett riktigt
coolt café. Det skulle förstärka känslan av att
innerstan har nått utanför tullarna, och också
dra andra spännande hyresgäster till butiksdelarna.
En antikaffär specialiserad på 50- och 60tal kanske. Gissa om folk skulle vallfärda!
Cecilia Garme

Bygg med kvalitet
Jag var positivt överraskad av att en majoritet
var positiv till byggnationen. Det var många
bra tankar om vad som är viktigt att tänka på
vid förtätningen som framkom.
Att det måste vara en arkitektur som
passar in mellan Markuskyrkan och vårt hus,
att det ska byggas med kvalitet. Att vi i
samband med byggnationen kan få en cykelförvaring som är säker men ändå lättillgänglig
samt att den allmänna genomgången genom
vårt hus kanske kan lösas på ett annat sätt.
Jag hoppas att byggnationen kommer att
leda till att området runt vårt hus snyggas

upp. Vi kan vara med och påverka så att det
blir en bra förtätning både för dem som
flyttar in och för oss som redan bor här.
Siv Malmgren

Projektledare Karin Ståhl
Gav mötet några
nya ideer som gör
att planen på
något sätt kan
förändras eller
kompletteras?
Jag tyckte det var
värdefullt att få era
synpunkter. Vi har
redan tagit upp frågan om att ”stänga” portiken för allmänheten med vår planhandläggare
och kommer att prata mer om det med
Exploateringskontoret.
Vi diskuterade även ambitionsnivån för
nybyggnationen och har kopplat in en
byggnadsantikvarie som kommer att vara med
och bevaka konsekvenserna för de befintliga
byggnaderna.
Ytterligare en fråga som känns angelägen
att lösa är cykelparkering eftersom gången/
tunneln inte kommer att kunna finnas kvar
med nuvarande förslag på ny bebyggelse.

”Det funkar bäst
i Björkhagen”
Har ni märkt att det är mycket folk
på Björkhagens bibliotek på
måndagkvällar mellan 17 och 19?
Det är Röda Korsets som har läxhjälp.
Den riktar sig i första hand till barn men
även vuxna är välkomna.
Jag träffar Annika Rosén och några till
som var med och startade verksamheten Några av läxhjälparna i Björkhagen
meningsfullt. Vi är c:a 15 personer som
2005:
kommer från olika områden, har olika jobb
–Det började efter tsunamin 2004. Röda
eller är pensionärer, och alla hjälper till efter
Korset samlade in mycket pengar då men fick
sin egen förmåga.
också kontakt med människor som ville göra
Många familjer har flyttat vidare från
något praktisk för att hjälpa andra. Läxhjälp
Björkhagen till andra områden. Jag träffar
fanns då på ett 20-tal platser i Stockholm.
några som trots det kommer till läxhjälpen i
Annika och några till startade en grupp i
Björkhagen fortfarande.
Björhagen där Hotellhem just byggt om plan
Umeed går i gymnasiet och kommer från
2-4 i vårt hus till flyktingbostäder.
Afganistan liksom Ahmed som nu går i 9:an.
Första gångerna var det inte många som
De var bland de första som
kom men efter ett tag
flyttade in i huset 2005 men bor
strömmade det till
nu i Farsta och Hökarängen.
barn och några vuxna
–Vi satt ofta och pluggade på
som ville få hjälp med
biblioteket på den tiden. Där
sina läxor.
upptäckte vi att det också fanns
I dag kkommer
läxhjälp på måndagarna. Det var
det 10–15 barn varje
svårt för våra föräldrar att hjälpa
gång. De får hjälp
till med läxorna eftersom dom
med svenska, engelinte kunde språket.
ska, samhällskunskap,
Umeed och Ahmed
–Vi har provat att gå på
matematik, natur–
läxhjälp på andra ställen men det fungerar
orientering m.m.
bäst i Björkhagen, så vi kommer fortfarande
Det brukar också komma några vuxna som
hit på måndagarna. Även våra syskon har fått
studerar på SFI (svenska för invandrare).
mycket hjälp här. Förutom att vi själva lärt
Att vara läxhjälpare på Röda Korset är ett
oss mycket kan vi nu också hjälpa våra
bra sätt att kombinera kontakt med människor
föräldrar med att fylla i papper och annat.
från andra kulturer och samtidigt göra något
Staffan Arvidsson

