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Föreningen Östermalm anser principiellt att det är bra att se över Västra Valhallavägen och skapa ett
antal nya bostäder med skolor, dagis och handel när Valhallavägens tunga trafik minskar i och med
att Norra Länken öppnas. I dag upplevs denna del av Valhallavägen som en trafikled som skulle må
väl av att få bebyggelse också på norra sidan och bli mer som en riktig stadsgata. Det framstår då
som naturligt att i första hand utnyttja de parkeringsplatser som nu finns där med ny bebyggelse som
i form och skala anknyter till den befintliga stenstadsbebyggelsen på södra sidan.
Föreningen Östermalm är också positiv till tanken att bättre koppla ihop Ruddammsområdet, som
idag kan upplevas som isolerat, med den intilliggande stenstaden. Detta kan ske både med att
gatorna ges en annan sträckning än idag och att områdena bebyggelsemässigt kopplas ihop.
Det är också positivt om det i samband med nybebyggelse kan etableras ny detaljhandel. Idag är
denna del av staden kraftigt underförsörjd vad gäller detaljhandel. Avståndet till närmaste mataffär
från Ruddammen är mycket långt.
Allt detta positiva får dock inte ske på bekostnad av de stora värden i form av vackra träd och fint
gestaltade parker som idag finns i området. Här finns höga vackra träd, parkrum avgränsade av
murar och även exempel på vattenkonst. Det finns en bollplan och en lekpark, promenadvägar med
murar och trappor. Det borde kunna utgöra en viktig förutsättning för den nya bebyggelsen och
skapa kontinuitet mellan det gamla och det nya.
Föreningen Östermalm anser att det föreliggande förslaget tar alltför liten hänsyn till dessa värden. I
stället för att låta befintliga parker och etablerad vegetation ingå i den nya bebyggelsen offras de i
stort sett helt. I stället vill man skapa nya parker, i några fall i lägen som gör det mycket svårt att
tänka sig att de skulle kunna bli attraktiva. Vi har till exempel svårt att tro att den triangelformade s k
”Entréplatsen” skulle kunna attrahera många besökare, omgiven som den är av tre trafikerade gator.
På den plats där Körsbärsvägen ansluter till Valhallavägen finns idag en vackert gestaltad liten park
med en vattenkonst. Den föreslår man ska bebyggas med en gymnasieskola och ett eventuellt
museum. Som ersättning vill man skapa vad man kallar ”Esplanadplatsen”, som emellertid inte tycks
vara något annat än den redan befintliga nordvästligaste delen av Valhallavägens mittremsa. Inte
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mycket till ny park. Tomten är dessutom för liten för en skola som därför inte kan ha skolgård vilket
inte är en bra lösning. Idén om ett museum på platsen framstår som ett hugskott utan större
verklighetsförankring.
Föreningen Östermalm vill framföra följande konkreta synpunkter.
Det är bra att bygga på parkeringsplatserna längs Valhallavägens norra sida. Ett värdefullt tillskott av
bostäder och lokaler för handel kan tillkomma och gaturummet får en mer urban karaktär. Parken
bakom husen blir mer skyddad och mer attraktiv för besökare. Husen bör utformas så att de ges form
och skala som ansluter till den befintliga stenstadsbebyggelsen på södra sidan av gatan och med
lokaler för butiker i bottenvåningarna.
Förslaget till bebyggelse bakom de nya husen längs Valhallavägen måste studeras om med inriktning
på större hänsyn till platsens stora värden. Alltför mycket av den befintliga vegetationen tas i
anspråk. Det är tveksamt om man alls bör bygga i parksluttningen, förutom på redan ianspråktagen
mark som t ex Engelska skolan.
Den föreslagna ”nya Frejgatan” bör därför utgå. Den framstår som inklämd i sluttningen bakom de
nya husen längs Valhallavägen. Tomterna mellan denna gata och Valhallavägen blir mycket smala och
svåra att bebygga med bra bostäder.
Gymnasieskolan med eventuellt museum i östra delen bör utgå. I stället bör den lilla parken med
vattenkonst som finns där idag bevaras. Valhallavägen kan ledas om enligt förslaget och då kan
parken utökas genom att kopplas ihop med den tänkta ”Esplanadplatsen”.
Föreningen Östermalm har inget emot den föreslagna skolan nära Roslagstull. Den föreslagna
”Entreplatsen”, inklämd mellan Valhallvägen, Roslagsgatan och Ingemarsgatan, är omöjlig som park
men kan kanske gestaltas som något slags blickfång.
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