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Liberalerna
Motion om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans
Det är glädjande att Årstaskogen efter Alliansens tidigare förslag nu äntligen ska bli
naturreservat. Årstaskogen är centralt för Stockholms biologiska mångfald, och fungerar som
ett populärt rekreationsområde för många av stadens invånare. När staden drar gränserna för
naturreservatet är det viktigt att ta tillfallet i akt och planera för nya bostäder i det attraktiva
läget runt området - och att i det arbetet ta fram en plan som gör det möjligt för så många som
möjligt att ta del av Årstaskogens natur.
Årstaskogen, och de tillhörande Årsta holmar, är en livsviktig del för Stockholms ekosystem.
Den centrala placeringen av Årstaparken skapar- naturliga förbindelser mellan naturområden
öster, väster och söderifrån och fungerar som en grön kontaktyta för växt- och djurlivet. För
att detta unika grönområde ska bli tillgängligt för så många människor som möjligt bör
området runtomkring planeras väl, med bostäder i kringområdet som är planerade för att passa
med den närliggande naturmiljön.
Förorten förtjänar bra arkitektur. Årsta är en väl planerad närförort med 40 och 50- tals
arkitektur och gott om natur mellan husen. Lameller i 3 våningar dominerar, men det finns
också exempel på delar av Årsta där ut-duttade punkthus dominerar stadsbilden. Vi vill att ny
planering utgår från en blandad och tät bebyggelse, gärna i kvarter, med naturliga och
inbjudande kopplingar till naturen. Vi anser att en tät naturstad i Årstaskogens krans ska
kombinera de värden som gör Stockholm till den unikt vackra stad som hon idag är - ett möte
av natur, stad och vatten. En naturstad av med ett mycket högt arkitektoniskt värde.
Eftersom att området har ett speciellt känsligt läge nära det blivande naturreservatet är det
viktigt att planeringen redan från början utgår ifrån att bygga i en stil som ger en naturlig
övergång till grönområdet. Bostäderna har möjlighet att bli speciellt attraktiva, med möjlighet
för utsikt över Årstaviken med tillhörande skogsmark och innerstaden. Då är det viktigt att
bostäderna också bidrar till områdets attraktivitet
Ny bebyggelse får inte hindra människor från att ta del av vattnet och naturmiljöerna.
Byggandet måste ta tillgängligheten till natur i särskilt beaktande. Detta gör området särskilt
lämpat för arkitekttävlingar som ger möjlighet för moderna och kreativa lösningar att
kombinera många olika värden till en genomtänkt syntes.
Stadsutveckling blir alltid bäst när de som bor i området involveras i processen. Vi vill att
planeringensarbetet vid Årstaskogen på bred front ska involvera allmänheten. För att
involvera fler medborgare i processen vill vi att staden bland annat använder interaktiva
digitala verktyg. Stockholms medborgare besitter en värdefull källa till inspiration och
kreativitet. Genom att använda interaktiva verktyg, som exempelvis Minecraft-baserade
”Blockholm” eller Cities: Skylines, kan människor som annars normalt sett inte engagerar sig

i stadsbyggnadsfrågor nås. Vi vill se att resultaten av de interaktiva verktygen används som
underlag för att hitta kreativa förslag till arkitekttävlingen.
Möjligheten att bebygga delar av Stockholm som ligger i så pass attraktiva miljöer, som på ett
naturligt sätt kan kombinera Stockholms tre signum - vatten, natur och stad - kommer väldigt
sällan. Vi måste ta ansvar för att den nya bebyggelsen som växer upp runt Årstaskogen är tät,
av hög arkitektonisk kvalitet, tar hänsyn till naturreservatet och åsikterna från medborgarna.
Utlys en arkitekttävling för att planera detta nya område.
Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslås kommunfullmäktige besluta
Att

utlysa en arkitekttävling för att planera nya bostäder som naturligt kopplar till
naturen i Årstaskogens krans.

Att

bebyggelsen vid Årstaskogen ska planeras i en tät struktur med lokaler för
bostäder, kontor och affärsverksamhet.

Att

använda interaktiva digitala verktyg för att nå ut till fler medborgare och hitta
inspiration till hur området ska utformas

