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Beslut
Nämnden beslutar att överlämna nedanstående synpunkter som
svar på stadsbyggnadskontorets remiss om förslag till detaljplan för
Lillskogen 45 m.fl. i Bromma Kyrka:
Vi anser att den föreslagna detaljplanen är problematisk. Den är
ytterligare ett led i en utveckling som har setts på flera håll i
Bromma där befintliga villor rivs och området görs om på ett sätt
som inte ligger i linje med områdets karaktär. Det finns självfallet
ett stort bostadsbehov i Stockholm men det bör i första hand mötas
genom projekt såsom det som nu sker i Ulvsunda där gammal
industrimark görs om till nya stadsdelar.
Vi är samtidigt väl medvetna om att det finns juridiska utmaningar
– utifrån dagens regelverk – som sätter upp hinder för att på enkelt
sätt sätta stopp för förtätningen av våra villaområden. Av den
anledningen har den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus
initierat en utredning som ska se över hur staden kan ta fram bättre
verktyg för att möta dagens lagstiftning. Den utredningens arbete
pågår fortfarande och resultatet kommer presenteras senare under
våren. Då stadsdelsnämnden anser att det är viktigt att
stadsbyggnadsnämnden bör ha alla tillgängliga juridiska verktyg för
att värna de befintliga villaområdenas karaktär bör beslut om
detaljplanen åtminstone skjutas upp till dess att utredningens arbete
är klart och dess slutsatser kan implementeras i Stockholm stads
stadsbyggnadsarbete.
Utöver det problematiska ingreppet i områdets karaktär och de
kulturvärden som skulle gå förlorade skulle den bebyggelse som
planeras medföra stora belastningar på områdets infrastruktur. Det
handlar dels om den ökade trafikmängden och dels om ökad
påfrestning vad gäller exempelvis avfallshantering och snöröjning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den föreslagna detaljplanen är att möjliggöra småskalig
bostadsbebyggelse inom fastigheten Lillskogen 5, 45 och 46 inom
stadsdelen Bromma Kyrka. En ny detaljplan behöver upprättas för
området. En ny detaljplan behöver ställa krav om att ny bebyggelse
ska ha samma karaktär som befintlig bebyggelse i området. Genom
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en ny detaljplan kan stadsbyggnadskontoret reglera gestaltningen av
den nya bebyggelsen med utgångspunkt från och med hänsyn till
den befintliga karaktären i området.
Förslag till beslut
Johan Paccamonti m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Karl Persson
(MP) och Adrian Nordén (C) lämnade ett förslag till beslut (se
beslut ovan).
Förslag till beslut
Johan Heinonen m.fl. (S) och Lillemor Samuelsson (V) yrkade
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och konstaterade att
nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Johan Heinonen m.fl. (S) och Lillemor Samuelsson (V) reserverade
sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 412383 (Godkänd - R 1) Detaljplan för Lillskogen 45 i
Bromma Kyrka-12837955
 BRO 2021/53-1.3 Planbeskrivning, NYA PBL
 BRO 2021/53-1.1 Plankarta
 BRO 2021/53-1.2 Illustrationsbilaga
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