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Inledningsvis konstaterar vi att planförslaget innebär bebyggelse på parkmark som är en av de få
kvarvarande naturmiljöerna i Spånga och Solhems centrala delar. Den kallas Lillskogen och
innehåller många värdefulla uppvuxna träd som skulle avverkas om planen genomfördes. Längs
Antons backe och uppe på höjden finns äldre villabebyggelse som ingår i Solhems villastad som
kom till för drygt 100 år sedan. Redan 1995 klassades denna bebyggelse i arbetet med
Stockholms översiktsplan som en sammanhängande kulturmiljö som inte får förvanskas.
Tillkommande bebyggelse borde alltså anpassas till dessa förutsättningar, vilket liggande
planförslag helt negligerar.
Förslaget ingår i planerna på förtätning av bebyggelsen kring Spånga torg och Spånga Station
och uppvisar liknande höga exploateringsgrad och bristande anpassning till den befintliga
bebyggelsen som fanns i det förslag till ny bebyggelse vid Spånga-viadukten som vår förening
yttrade sig över i november 2017. Även i detta fall motsätter vi oss den höga exploateringen som
skulle innebära en kraftig avvikelse i bebyggelsens skala. Det gäller dels från den välplanerade
bebyggelsen av flerbostadshus på i allmänhet 3-4 våningar runt Spånga torg med affärslokaler i
bottenvåningarna, dels från den omgivande villabebyggelsen i Solhem som ligger i omedelbar
anslutning till Spångas centrala delar.
De föreslagna byggnaderna är utformade på ett mycket avvikande sätt med höga och klumpiga
volymer som kläs in med dagens modematerial inom arkitekturen: rostig corténstål från tak ner
till grunden. Detta materialval ger ett mycket mörkt och dystert intryck som starkt bryter av mot
den småskaliga bebyggelsen som Spånga och Solhem präglas av. I den förskönande
planbeskrivningen påstås att byggnadsutformningen har inspirerats av villabebyggelsens brutna
tak. Vidare talas om en platsbildning i mötet med Värsta Allé och Sörgårdsvägen och att denna
led ska omvandlas till ett ”urbant stråk”, en gata som redan i dag besväras av mycket kraftig och
störande genomfartstrafik.
Om någon ny bebyggelse ska komma till i denna del av Solhem och Spånga bör planen
omarbetas så att så mycket som möjligt av naturmiljön bevaras. Eventuell tillkommande
bebyggelse bör anpassas vad gäller materialval och form till det lokala byggnadsskicket, som är
välutformade flerbostadshus från 40- och 50-talet i 3-4 våningar, vilket ger området en fin och
uppskattad karaktär, väl värd att bevara och utveckla.
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