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Till Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Svar på skrivelse gällande
Stockholms friliggande barnstugor
Sammanfattning
Rådet till skydd för Stockholms skönhet har sänt skrivelse till SISAB:s styrelse om Stockholms
friliggande barnstugor för yttrande. Med anledning av de föreslagna rivningarna av ytterstadens
barnstugor från perioden 1965 till 1985. I detta svar framförs synpunkter kring de aspekter som hänger
samman med SISAB:s arbete med utbildningsmiljöer och stadsutveckling.
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Ärendet
Med föreliggande skrivelse önskar rådet uppmärksamma såväl SISAB:s styrelse som Stadsmuseet och
stadsbyggnadsnämnden på de rivningar av barnstugor från perioden 1965-1985 som planeras utan att en
sammanhållen kulturmiljöutredning genomförts. Rådets skrivelse sker i enlighet med 1§ i rådets
reglemente från kommunfullmäktige (Utl. 2006:23).

SISAB:s synpunkter
SISAB har ett stort antal likartade typförskolor som uppnått sin tekniska livslängd och som bolaget vill
ersätta med framtaget utbytesprogram. Detta har i några fall stoppats då rivningslov inte beviljats.
Stadsbyggnadskontoret har då uppmanat SISAB att i samarbete med Stadsmuseet kartlägga berörda
förskolor och presentera en antikvarisk inventering av beståndet för att identifiera vilka byggnader,
byggnadstyper, som är mest angelägna att bevara och vilka byggnader som möjligen skulle kunna
avvaras.
SISAB har inventerat och sammanställt rapporter för samtliga typförskolor som sedan tidigare ej är
klassificerade av Stadsmuseet. I dessa rapporter finns även ett förslag till klassning, vilken gjorts av
bolagets sakkunnige byggnadsantikvarie.
Samtliga rapporter överlämnades till Stadsmuseet i maj 2021 (se bilaga) tillsammans med en introduktion
om arbetssättet, kartblad med utmarkerade förskolor och lista med allmän info kring berörda förskolorna.
Slutgiltig bedömning av förskolorna är nu hos Stadsmuseet.
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Överlämning inventering typförskolor protokoll Stockholm, 19 maj 2021.
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