Utlåtande Rotel II (Dnr 2017/001477)

Utlys arkitekttävling för att planera tät naturstad i
Årstaskogens krans
Motion (2017:57) av Björn Ljung m.fl. (alla L)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jan Valeskog anför följande.
Ärendet
Björn Ljung m.fl. (alla L) har väckt en motion i kommunfullmäktige där de
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en arkitekttävling ska anordnas i
samband med planeringen för nya bostäder i anslutning till naturreservatet för
Årstaskogen och Årsta holmar. De framhåller vidare att förorten förtjänar bra
arkitektur, varför planeringen bör inledas med en arkitekttävling.
Arkitekttävlingen bör använda interaktiva digitala verktyg för att nå ut till fler
medborgare och hitta inspiration till områdets utformning.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och
Skarpnäck. Exploateringsnämnden har ej inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att behovet av arkitekttävling bör bedömas i
anslutning till att planeringsarbetet startas i samband med
stadsbyggnadsnämndens beslut.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar bedömningen som framförs i
motionen att planeringen inte får leda till begränsningar av möjligheterna till
spridning av arter till och från andra grönområden. Förvaltningen är därför
tveksam till att, som motionärerna föreslår, ange utgångspunkter för
planeringen och bebyggelsestruktur i form av till exempel tät
kvartersbebyggelse. Detta kan tvärt emot vad motionen föreslår innebära
begränsningar för en kreativ planering.
Stadsbyggnadsnämnden anser inte att en arkitekttävling är en optimal form
för att utreda möjligheterna på platsen. Avseende användning av digitala
dialogverktyg så har kontoret prövat flera olika verktyg och modeller för
kommunikationen och det är idag för tidigt att säga exakt vilka
dialogaktiviteter som planprocessen för Årstaskogens krans kan komma att
inrymma.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ställer sig positiv till motionens
förslag om att utlysa en arkitekttävling, i det fall stadsbyggnadsnämnden fattar
beslut om att planlägga Årsta skog för ny bebyggelse men vill framhålla vikten
av att Stockholms stad kvarhåller ägandeskap och kontroll över planprocessen
och att tävlingsbidragen ses som inspel i den fortsatta planeringen. Den ser
inga hinder för att använda digitala verktyg för att nå ut till medborgare.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har inga åsikter om huruvida en
arkitekttävling är det mest lämpliga verktyget i stadsbyggnadsprocessen, utan
lämnar bedömningen till de nämnder som ansvarar för markförsörjning och
detaljplaneläggning samt anser att användningen av digitala och interaktiva
dialoger som komplement kan ha sina fördelar men det är viktigt att vara
medveten om att det inte säkerställer att en bredare grupp invånare kommer till
tals.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har inga åsikter om huruvida en arkitekttävling
är det mest lämpliga verktyget i stadsbyggnadsprocessen, utan lämnar
bedömningen till de nämnder som ansvarar för markförsörjning och
detaljplaneläggning.
Mina synpunkter
Enligt beslut i kommunfullmäktige i januari 2018 har Årstaskogen tillsammans
med Årsta holmar inrättats som naturreservat. Detta innebär att viktiga
rekreativa och ekologiska värden kan skyddas. Samtidigt möjliggör
reservatsgränserna att cirka 800 bostäder kan byggas i reservatets kant. Hur
planeringen för dessa bostäder ska se ut är för tidigt att säga. Utgångspunkten
bör vara noggranna analyser av platsens förutsättningar i kombination med
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medborgardialoger, här kan självklart digitala verktyg vara lämpliga. Då
reservatet och dess upplevelsevärden bland annat är beroende av bibehållna
ekologiska samband är det viktigt att många olika kompetenser involveras i en
noggrann planering av området. Det är därför viktigt att staden styr över
planeringsinriktningar och planeringsprinciper och är fria att formulera dessa i
ett tidigt skede.
I ett senare skede kan någon form av tävlingsliknande process vara
lämpligt, exempelvis parallella uppdrag, där det går att inspireras av flera
lösningar.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion om att utlysa en arkitekttävling för att planera tät naturstad i
Årstaskogens krans av Björn Ljung m.fl. (alla L) bifalls.
2. Därutöver anförs följande.
Det är glädjande att många av remissinstanserna delar flera av motionens
målsättningar. Vi delar dock inte synen att det här ställningstagandet måste vänta fram
till dess att startpromemorian tas fram. Årstaskogens krans är ett område där det är
kritiskt att naturreservatets roll som integrerad del i stadens ekosystem inte förstörs av
den tillkommande bebyggelsen. Samtidigt finns det ett stort behov av tät bebyggelse i
området. Dess kombination av att till stora delar bestå av oexploaterad mark, samt
närheten till centrala Stockholm, gör att det finns speciellt stort behov av att få till så
många bostäder, och byggnation av lokaler för andra funktioner, som möjligt.
Det finns fördelar och nackdelar med arkitekttävlingar. Vad gäller det specifika
området
är fördelarna övervägande. Området ligger väldigt känsligt till med många
engagerade medborgare som bor i närheten. En arkitekttävling med flera alternativ kan
vara ett sätt att förankra kommande byggnation och se till så att olika innovativa
alternativ utreds. Och innovativa lösningar kan behövas då många delar av områdena
runt skogen har utmanande fysiska förutsättningar, samtidigt som områdena har
potential att bli några av Stockholms mest attraktiva.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
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Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Jan Valeskog
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalernas
reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Björn Ljung m.fl. (alla L) framhåller att det, när staden drar gränser för
naturreservat tar tillfället i akt och planerar för nya bostäder. Den centrala
placeringen av Årstaparken skapar enligt motionärerna naturliga förbindelser
mellan naturområden öster, väster och söderifrån, och för att detta unika
grönområde ska bli tillgängligt för så många människor som möjligt så bör
området runt om planeras väl. Vidare framhåller motionärerna att, då förorten
förtjänar bra arkitektur, så bör en ny planering, som utgår från en blandad och
tät bebyggelse, gärna i kvarter, med naturliga och inbjudande kopplingar till
naturen, vara utgångspunkt. Ny bebyggelse ska enligt motionen inte hindra
människor att ta del av vattnet och naturmiljöerna, utan måste ta
tillgängligheten till natur i särskilt beaktande. Det gör enligt motionärerna
området lämpligt för en arkitekttävling, och de som bor i området bör
involveras i processen. I detta syfte bör staden använda interaktiva digitala
verktyg.
Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att: 1) en arkitekttävling ska
utlysas för att planera nya bostäder som naturligt kopplar till naturen i
Årstaskogens krans; 2) bebyggelsen vid Årstaskogen ska planeras i en tät
struktur med lokaler för bostäder, kontor och affärsverksamhet; samt 3)
interaktiva digitala verktyg ska användas för att nå ut till fler medborgare och
hitta inspiration till områdets utformning.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Exploateringsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och
stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och
Skarpnäck. Exploateringsnämnden har ej inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
I enlighet med stadens budget ska exploateringsnämnden i samarbete med
stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2018 inrätta
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naturreservat i Rågsveds friområde, Årstaskogen och Årsta holmar samt ta fram
tillräckliga underlag i syfte att möjliggöra beslut avseende naturreservat i Kyrkhamn
och Hagsätraskogen. Beslut om inrättande av naturreservat för Årstaskogen och Årsta
holmar togs i kommun-fullmäktige den 29 januari 2018. Beslutet innebär ett
förtydligande av gränsdragningen och för vad som är möjligt att utveckla inom
respektive utanför naturreservatet.
Stadsledningskontoret anser att förutsättningarna för planering av Årstaskogens
krans är goda. Stadsbyggnadsnämnden framhåller i sitt motionssvar att en tävling i
detta tidiga skede, innan mål och förutsättningar för uppdraget finns framme, inte är en
optimal form för det fortsatta arbetet. Stadsledningskontoret delar den bedömningen.
Att fortsätta att utveckla dialogmetoder och att tidigt bjuda in medborgare till insyn i
stadsutvecklingsprocesserna är angeläget. Stadsbyggnadsnämnden bedömer att en
detaljplaneprocess tidigast kan påbörjas under 2019.
Stadsledningskontoret anser att behovet av arkitekttävling bör bedömas i
anslutning till att planeringsarbetet startas i samband med stadsbyggnadsnämndens
beslut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13
mars 2018 följande.
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka motionen.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Ett framtida bostadsbyggande i Årstaskogens kant måste vägas mot många
intressen. I stadens underlag finns höga naturvärden beskrivna i samtliga
delar av skogen. Dessutom är skogen beroende av fungerande ekologiska
spridningsvägar mot närliggande naturområden. Det är oerhört viktigt att
eventuell bebyggelse blir välplanerad och klok inklusive beaktande av
skogens kvaliteter, minimerad biltrafik och rekreativa värden. Därför menar
vi att en arkitekttävling lämpar sig dåligt för just Årstaskogen.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Reservation anfördes av Jonas Naddebo (C), Lars Jilmstad m.fl. (M) och
Joar Forssell (L) med hänvisning till förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande gjordes av Joar Forssell (L), bilaga 1.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
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Bebyggelse vid Årstaskogens naturreservat
Miljöförvaltningen anser det positivt med en bebyggelseutformning i anslutning till
Årstaskogens naturreservat vilken samtidigt stärker naturreservatets värden.
Bebyggelseutformningen ska uppmuntra till att nyttja reservatet och dess
ekosystemtjänster.
För att besökare ska kunna ta del av de rekreativa och ekologiska värden, som är
grunden för reservatet, är det betydelsefullt att hänsyn tas till dessa värden.
Förvaltningen delar bedömningen som framförs i motionen att planeringen inte får
leda till begränsningar av möjligheterna till spridning av arter till och från andra
grönområden. Förvaltningen är därför tveksam till att, som motionärerna föreslår, ange
utgångspunkter för planeringen och bebyggelsestruktur i form av t ex tät
kvartersbebyggelse. Detta kan tvärt emot vad motionen föreslår innebära
begränsningar för en kreativ planering. För att säkerställa att reservatets värden
beaktas i kommande planering behöver staden analysera vilken påverkan som kan
uppstå på Årstaskogens ekologiska och rekreativa funktion. Utifrån en sådan analys
kan en arkitekttävling med fördel utlysas.
De digitala verktyg som står till buds att använda i dialog med medborgare har
förvaltningen dock ingen uppfattning om. Men förvaltningen välkomnar alla försök att
öka medborgarnas inflytande och att olika former av digital dialog provas.
Med de synpunkter förvaltningen framfört tillstyrker förvaltningen ett bifall till
grundtankarna i motionen.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars 2018
följande.
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Björn Ljung (L), bilaga 1.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret anser att de förslag som framställs berör delvis olika
frågeställningar och kommenterar dem här var för sig.
Stadsbyggnadskontoret vill samtidigt framhålla att man delar många av de
synpunkter avseende platsens förutsättningar och kvaliteter som motionen ger uttryck
för.
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Avseende förslaget om arkitekttävling anser kontoret inte att en arkitekttävling är
en optimal form för att utreda möjligheterna på platsen ur ett antal aspekter. En
arkitekttävling är lämpligast där det går att tydligt ange mål, utifrån vilka bidragen ska
utvärderas, samt förutsättningar och eventuella begränsningar för uppdraget som inte
bedöms förändras under plan- och genomförandeprocess. Utifrån detta kan sedan de
deltagande i tävlingen kunna få utrymme att på ett kreativt sätt arbeta för att uppnå
målen. En vinnare utses sedan.
Arbetssätt med parallella uppdrag liknar delvis en arkitekttävling men med den
skillnaden att vid parallella uppdrag får också flera uppdragstagare försöka hitta den
mest kreativa och bästa lösningen utifrån flera aspekter för att nå ett antal mål utifrån
ett antal givna förutsättningar. Detta kan sedan stimulera processen, och staden kan
välja de bästa lösningarna från de olika förslagen och ta dessa vidare i processen. För
att en arkitekttävling ska vara meningsfull bör dock den som initierar tävlingen kunna
förbinda sig att följa det förslag som juryn sedan korar som ”vinnare”. Den nu
föreslagna platsen, i närheten av ett naturreservat, med många infrastrukturella
utmaningar, många närboende som berörs, bedömer kontoret därför inte som optimal
för en arkitekttävling. En så stor plats kommer dessutom att aktualisera hänsyn till
många andra kommunfullmäktigebeslutade mål och prioriteringar, avseende både
innehåll och utformning. Kontoret bedömer därför att planeringsprocessen i området
kommer att innebära så många ställningstagande att en korad vinnare i en tävling, som
varje beslut ska förhålla sig till, snarare riskerar att innebära en begränsning än en
tillgång för möjligheten att nå fullmäktiges mål och finna en optimal lösning. Generellt
bedömer kontoret att arkitekttävlingar är lämpliga för projekt utan så stark koppling
till andra samhälleliga målsättningar, och där fokus kan riktas mer mot arkitektonisk
kvalitet i gestaltning och utförande.
Vad avser framtida bebyggelse vid Årstaskogen så bedömer kontoret att en
detaljplaneprocess kan påbörjas tidigast 2019. Kontoret delar motionens uppfattning
att en bebyggelse med blandade funktioner är av godo. Det utgör en generell
utgångspunkt för kontorets planering. Kontoret ser också positivt på att en planering i
reservatets närhet ska tillgängliggöra detta för boende och besökare. Planeringen
kommer också att behöva ta hänsyn till topografi, spridningssamband och
infrastrukturella sammanhang. Stadsbyggnadsnämnden kommer att få ta ställning till
syfte och utgångspunkter för planeringen i start-PM.
Avseende användning av digitala dialogverktyg så har kontoret prövat flera olika
verktyg och modeller för kommunikationen. Under våren 2018 avslutas också ett
arbete som syftat till att identifiera en systematik och rutiner för hur dessa används.
Det är idag för tidigt att säga exakt vilka dialogaktiviteter som planprocessen för
Årstaskogens krans kan komma att inrymma, men kontoret strävar alltid efter att
boende och medborgare deltar i planeringsprocessen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
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Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
1 februari 2018 följande.
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.
2. Nämnden tillstyrker motionen.
Särskilt uttalande gjordes av Urban Rybrink (L), bilaga 1.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
12 januari 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionens förslag om att utlysa en arkitekttävling,
i det fall stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att planlägga Årsta skog för ny
bebyggelse . Förvaltningen vill dock poängtera att naturreservatet för Årstaskogen och
Årsta holmar planeras inrättas under våren 2018. Förvaltningen anser att all planering
av framtida bebyggelse i anslutning till Årstaskogen ska ske i samklang med
reservatets syften och att det finns en poäng med att avvakta med planläggning till
reservatet antagits av kommunfullmäktige och reservatsgränser märkts ut.
Förvaltningen anser därutöver att ny bebyggelse bör förhålla sig i skala, omfattning
och gestaltning till naturreservatets vegetation och topografi.
Förvaltningen vill dessutom framhålla vikten av att Stockholm stad kvarhåller
ägandeskap och kontroll över planprocessen och att tävlingsbidragen ses som inspel i
den fortsatta planeringen. Förvaltningen anser att bebyggelsens täthet, struktur och
form mycket väl kan utgöras enligt motionens förslag men att det i första hand åligger
planläggningen att svara på dessa frågor.
Förvaltningen fäster slutligen stor vikt vid att involvera boende i Årsta i den
kommande planeringen och byggnationen av området och ser därför inga hinder för att
använda digitala verktyg för att nå ut till medborgare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
15 mars 2018 följande.
1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart..
Reservation gjordes av Abit Dundar m.fl. (L), bilaga 1.
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Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
15 januari 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Det är positivt att främja och skapa förutsättningar för nyskapande stadsutveckling och
att involvera stockholmare i arbetet är en självklarhet. Att använda digitala och
interaktiva dialoger som komplement kan ha sina fördelar men det är viktigt att vara
medveten om att det inte säkerställer att en bredare grupp invånare kommer till tals.
Stadsbyggnadsnämnden har i och med 2018 års budget i uppdrag att utveckla en
utökad medborgardialog i ett tidigt skede med ett särskilt fokus på att följa upp och
utvärdera vilka grupper som kommer till tals i dialogerna och vilka effekter det ger.
Förvaltningen har stort förtroende för att arbetet ger vägledning kring vilka typer av
dialogmetoder som är lämpliga i olika situationer. Stadsbyggnadsnämnden har även i
uppdrag att medverka vid planering av naturreservat med utgångpunkt i att bevara
ekologiska och rekreativa värden i samspel med närliggande stadsutveckling.
Stadsdelsförvaltningen har inga åsikter om huruvida en arkitekttävling är det mest
lämpliga verktyget i stadsbyggnadsprocessen, utan lämnar bedömningen till de
nämnder som ansvarar för markförsörjning och detaljplaneläggning, för vilka
förvaltningen hyser stort förtroende.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd den beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars
2018 följande.
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som
svar på motionen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Särskilt uttalande gjordes av Jessica Sjönell (L), bilaga 1.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen har inget att erinra emot förslaget att utlysa en arkitekttävling, i det fall
stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att starta detaljplanearbete för de delar av
Årstaskogen som inte innefattas av naturreservatet. Som alltid när bebyggelse planeras
nära befintliga bostäder och i attraktiva bostadsnära naturområden är det viktigt att
medborgarna involveras i processen. Det kan säkert passa bra att som ett komplement
använda digitala verktyg för att nå ut till medborgare.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Särskilt uttalande gjordes av Joar Forsell (L) enligt följande.
Det är glädjande att förvaltningen tillstyrker grundtankarna i motionen. Som
förvaltningen framhåller är Årstaskogens krans ett område där det är kritiskt
naturreservatets roll som integrerad del i stadens ekosystem inte förstörs av den
tillkommande bebyggelsen. Vi vill dock fasthålla värdet av att specificera att det finns
ett behov av tät bebyggelse i området, då dess kombination av att till stora delar bestå
av oexploaterad mark, och att den ligger beläget nära till stan, gör att det finns speciellt
stort behov av att få till så många bostäder, och byggnation av lokaler för andra
funktioner, som möjligt.
Det finns fördelar och nackdelar med arkitekttävlingar. Vad gäller det specifika
området är fördelarna övervägande. Området ligger väldigt känsligt till med många
brydda medborgare som bor i närheten. En arkitekttävling med flera alternativ kan
vara ett sätt att förankra kommande byggnation och se till så att olika innovativa
alternativ utreds. Och innovativa lösningar kan behövas då många delar av områdena
runt skogen har utmanande fysiska förutsättningar, samtidigt som områdena har
potential att bli några av Stockholms mest attraktiva.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Björn Ljung (L) enligt följande.
Björn Ljung (L) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
samt att därutöver anföra följande:
Det är glädjande att kontoret delar flera av motionens målsättningar. Vi delar dock
inte synen att det här ställningstagandet måste vänta fram till dess att
startpromemorian presenteras för nämnden. Årstaskogens krans är ett område där det
är kritiskt att naturreservatets roll som integrerad del i stadens ekosystem inte förstörs
av den tillkommande bebyggelsen. Samtidigt finns det ett stort behov av tät
bebyggelse i området, då dess kombination av att till stora delar bestå av oexploaterad
mark samt att den ligger beläget nära till centrala Stockholm gör att det finns speciellt
stort behov av att få till så många bostäder, och byggnation av lokaler för andra
funktioner, som möjligt.
Det finns fördelar och nackdelar med arkitekttävlingar. Vad gäller det specifika
området är fördelarna övervägande. Området ligger väldigt känsligt till med många
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brydda medborgare som bor i närheten. En arkitekttävling med flera alternativ kan
vara ett sätt att förankra kommande byggnation och se till så att olika innovativa
alternativ utreds. Och innovativa lösningar kan behövas då många delar av områdena
runt skogen har utmanande fysiska förutsättningar, samtidigt som områdena har
potential att bli några av Stockholms mest attraktiva.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Urban Rybrink (L) enligt följande.
Det är väldigt glädjande att stadsdelsförvaltningen delar vår syn på Årstaskogens
omnejds värdefulla naturmiljö och behovet av att bygga i en stil som harmoniserar
med de kultur- och naturvärden som redan finns på platsen. Vidare är vi tacksamma att
tjänsteutlåtandet lyfter många av de viktiga gestaltnings- och planaspekter som
kommer att behöva ombesörjas i samband med planeringen av nya bostäder. Genom
att utlysa en arkitekturtävling med tydligt definierade önskemål ges nämnden, och i
förlängningen väljarna, chansen att ta ställning mellan olika alternativ som på olika
sätt undersöker hur vi bäst tar tillvara på områdets potential. Vi är övertygade om att
det kan leda till att platsen får en så bra stadsplanering som möjligt.

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd
Reservation gjordes av Abit Dundar m.fl. (L) enligt följande.
Abit Dundar m.fl. (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
1. Nämnden beslutar att bifalla motionen
2. Därutöver anföra följande:
Årstaskogen är värdefulla naturmiljö för alla Stockholmare och det är viktigt att bygga
i en stil som harmoniserar med de kultur- och naturvärden som redan finns på platsen.
Genom att utlysa en arkitekturtävling med tydligt definierade önskemål ges
medborgarna chansen att ta ställning mellan olika alternativ som på olika sätt
undersöker hur vi bäst tar tillvara på områdets potential. Vi är övertygade om att det
kan leda till att platsen får en så bra stadsplanering som möjligt.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Särskilt uttalande gjordes av Jessica Sjönell (L) enligt följande.
Det är väldigt inspirerande att utlysa en arkitekttävling för planeringen om
Årstaskogens omnejds värdefulla naturmiljö och behovet av att bygga i en stil som
harmoniserar med de kultur- och naturvärden som redan finns på platsen. Genom att
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utlysa en arkitekturtävling med tydligt definierade önskemål ges nämnden, och i
förlängningen väljarna, chansen att ta ställning mellan olika alternativ som på olika
sätt undersöker hur vi bäst tar tillvara på områdets potential. Vi tror att digitala verktyg
är en del i att engagera medborgarna i utvecklingen av området och ser gärna att detta
kan övervägas i framtida planering i Skarpnäck. Vi är övertygade om att det kan leda
till att platser får en så bra stadsplanering som möjligt.
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