Stockholm, Hammarby Sjöstad 2013-02-15

Till Södermalms stadsdelsnämnd
Göta Ark 200
11872 Stockholm

Ärende: Miljökvalite vid sammanslagning av förskolorna Solbacken och
Båtbyggaren, Hammarby Sjöstad?
Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en samorganisation för 35 verksamma
bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad med omkring 3.500 lgh. Vår uppgift är bland annat att
påverka och verka för att stadsdelen ska kunna erbjuda en god livsmiljö för alla generationer,
fritidsmöjligheter, god service, bra kommunikationer med mera. Vårt framtidsprojekt HS2020 arbetar
med flera av dessa områden. Hammarby Sjöstad är världsberömd som planerad miljöstadsdel, vilket
vi utgår ifrån är en profil som stadens myndigheter vill fortsätta bli kända för. Stockholms stad
marknadsför ju Hammarby Sjöstad som ”hälsosam och miljöanpassad”, med målet att Hammarby
Sjöstad enligt kommunstyrelsen skall vara ”en spjutspets i miljöanpassning”.
När Hammarby Sjöstad planerades tänkte man sig en annan befolkningssammansättning. Insikten
om att övervägande barnfamiljer skulle bosätta sig i stadsdelen förefaller nuvarande, liksom tidigare
politiker med ansvar för planeringen, vara överens om att man misslyckats att planera för. På grund av
den annorlunda befolkningssammansättningen de senast 10 åren har bristen på förskolor och skolor
ersatts av flera exempel på tillfälliga lösningar.
Sjöstadsföreningen har nu nåtts av information att Stadsdelsnämnden i samråd med
Exploateringskontoret, Stockholms kommun beslutat genomföra ännu en tillfällig lösning av
förskolebehoven. En stor förskoleenhet med plats för 200 barn är beslutad att byggas invid
Värmdöleden och Kanalvägen i området Henriksdalshamnen, som ersättare för de tidigare tillfälliga
förskolelokalerna Solbacken och Båtbyggaren.
För buller och utsläpp av kvävedioxid och partiklar finns normer som all stadsplanering skall följa.
Genom mätningar som tidigare gjorts runt Södra Länken och Värmdöleden ligger utsläpp av
kvävedioxid och partiklar över eller i närheten av de gränsvärden som gäller för hälsosam miljö. Detta
konstaterar också Miljöförvaltningen, Stockholms stad i en svarsskrivelse till oss 2012-05-30 (Dnr
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2012-006300). Höga utsläppsvärden för partiklar och kvävedioxid är enligt forskningen särskilt
skadliga för små barn, men även för vuxna.
Risken för framtida sjukdomstillstånd, andnings- och luftvägssjukdomar, astma och andra
följdsjukdomar, borde därför vägas in av stadens myndigheter i bedömningarna var förskolor och
skolor placeras.
Mot bakgrund av att miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad ansetts vara ”hälsosam och miljöanpassad”
vill Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad rikta ett antal frågor till Stadsdelsnämnden:
1. Vilka luftkvalitemätningar för kvävedioxid och partiklar har kommunen genomfört före beslutet om
placeringen av förskolan invid Värmdöleden och Kanalvägen? När gjordes mätningarna, före eller
efter Kanalvägens etablering som genomfartsgata? Om mätningar genomförts, vilka värden finns då
för området dagtid på vardagar?
2. Enligt uppgifter i offentliga media har storleken på förskolan ifrågasatts, bl.a. av Skolverket och de
normer som gäller för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, bl.a. barnens möjligheter till goda
sociala kontakter under förskoletiden. Vilka bedömningar, utifrån bl.a. Skolverkets normer, har
stadsdelsnämnden haft som underlag för beslutet att bygga en förskola av den storlek som beslutats
invid Värmdöleden och Kanalvägen?
3. Vilka möjligheter och alternativa lösningar finns för att säkerställa bästa möjliga vistelsemiljö för de
berörda förskolebarnen? Kan t.ex. avvecklingen av Solbacken och Båtbyggaren som förskolor skjutas
upp i avvaktan på att bättre miljömässiga lösningar för förskolebarnen utreds?
Vi tar gärna emot ett skyndsamt svar på vår skrivelse, som vi sedan kan förmedla till våra
medlemsföreningar .
Med hälsningar
Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad
Bertil Stockhaus
Ordförande
Adress: Hammarby Fabriksväg 101, 12066 Stockholm
Tel. 070 5126002
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