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Synpunkter från Bromma Hembygdsförening på samrådet om 
detaljplan vid Arkitektvägen i del av Bibliotekarien 3 m m i stadsdelen 
Abrahamsberg  

Dp 2010-16270 
 
Planförslaget vill möjliggöra uppförande av två byggnader om tre till fyra våningar, innehållande 
ca 30 lägenheter, vid Arkitektvägen och inom ett område som idag är planlagt för park och 
allmänt ändamål. Parkeringen anläggs till stor del i garage under gården samt anordnas ett fåtal 
markparkeringar. Inom planområdet finns en elnätstation som behöver flyttas. 
 
Bromma Hembygdsförening (BHF), med ca 1000 medlemmar, lämnade 2012-03-28 kritiska 
synpunkter till förra samrådet om detaljplaneförslaget S-Dp 2010-16270-54. 
 
Det nu aktuella planförslaget har förbättrats. Det visar dock fortfarande det olämpliga med 
byggnation i detta branta skogsparti som är ett naturligt mellanrum i den befintliga 
smalhusbebyggelsen. Den föreslagna bebyggelsen har en alltför stor negativ påverkan på höga 
både natur- och kulturvärden i området. Dessutom får detaljplaneförslaget socialt stor negativ 
inverkan för de boende i området. Allt detta beskrivs tydligt i sammanställningen av 
synpunkterna efter förra samrådet. 
 
Den föreslagna bebyggelsen ligger i ett brant bergsområde och kommer att ödelägga värdefulla 
naturvärden. Dessutom kommer kulturvärden att starkt förvanskas. Detta för det första genom att 
smalhusbebyggelsen får ett nytillskott som utgörs av två stora och kompakta huskroppar. De 
skulle också innebära en förtätning som inte är förenlig med områdets kulturvärden. För det 
andra skulle de föreslagna byggnaderna starkt förvanska kulturvärdena förknippade med 
Abrahamsbergskyrkan. Den intar ju ett monumentalt läge som starkt skulle påverkas av de 
föreslagna närliggande nya och främmande byggnadskropparna. Att inte bygga det föreslagna 
innebär också att klockstapeln får stå kvar på ursprunglig och monumental plats. 
 
Den föreslagna exploateringen innebär ytterligare ett naggande av Brommas grönområden. I 
samrådshandlingen talas om sk ”grönkompensation”. Grönområdena i Abrahamsberg har ett stort 
kulturhistoriskt värde, de var centrala inslag i smalhusbebyggelsen. Planförslaget är ett ingrepp i 
naturmiljön och det påverkar kulturvärden om det genomförs i sin helhet. 
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BHF anser att det är fullständigt oacceptabelt att placera elnätverksstationen på 
Dragontorpstomten enligt förslaget. Denna centrala plats, som har gett Abrahamsberg dess namn, 
måste fredas. Torpet är ett av de sista soldattorpen i Bromma. Här finns en behållen bebyggelse 
och en relativt välbevarad torpträdgård. Torpet kallades på 1800-talet Abrahamsberg och har 
namngivit stadsdelen. Bromma Hembygdsförening har låtit sätta upp en informationsskylt på 
platsen, som har starkt symbolvärde i stadsdelen.  
 
Om planförslaget ändå skulle genomföras, borde elnätstationen kunna placeras inom den nya 
byggnationen. Det torde bara behövas en marginellt utökad bergsprängning.  
 
 
Sammanfattningsvis anser BHF: 
 

1. att byggnation på platsen stoppas 
2. den föreslagna platsen för elnätsstationen måste ändras till ett annat läge. 

 
 
Skrivelsen har tagits fram i samverkan med Fil Dr i arkeologi Nils Ringstedt och arkitekt Håkan 
Thulin i BHF´s Stadsplanegrupp. 
 
 
På styrelsen för Bromma Hembygdsförenings vägnar och med vänliga hälsningar 
 
 
Bengt Windelhed, Fil Dr i kulturgeografi 
Författarvägen 32 
167 75 Bromma 
Bengt@Windelhed.nu 


