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Mål nr. P 9496-19     060208 
 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har med föreläggande daterat 2019-12-20 givits tillfälle att 
yttra sig om föreläggandet bifogade handlingar. 
 
Trädgårdsstadsföreningen delar inte advokatfirman Steinmanns uppfattning ”Med stor 
sannolikhet kommer det att vid den tiden husen uppförs ha hunnit införas en ny 
hastighetsbegränsning om 60 km/h på den aktuella vägsträckan på Bergslagsvägen.” Inga beslut i 
frågan föreligger och enl. Trafikkontorets tjänsteutlåtande i bilaga 1 bör det sista 
inriktningsbeslutet vara beslutat senast 2022 och projektperioden sträcka sig till så sent som 2026. 
Utan beslut i frågan är den föreslagna hastighetsbegränsningen till 60 km/h lika hypotetiskt som 
Svenska Bostäders påstående att ”Svenska Bostäder har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret 
påbörjat arbetet i bland annat Järva med en översiktsplan” för att ”flytta husen en gång för att de 
sedan ska stå permanent”, som det står i avvecklingsplanen från 2015. Se bilaga 1. 
Med stor sannolikhet är man tvungen att utföra de ljudabsorberande åtgärderna som Svenska 
Bostäder beskriver i advokatfirman Steinmanns handling, alternativt minska projektet med 60 
lägenheter. I båda fallen är detta förbunden med ökade byggkostnader eller ökade fasta kostnader 
per lägenhet vilket kommer att kräva en förnyad affärsmässig bedömning av om projektet är 
tekniskt och ekonomiskt rimlig, ett krav enl. 9 kap. 33 a § PBL. (prop. 2016/17:137 s. 11 - 13) 
Denna kalkyl ska naturligtvis också omfatta de redan utförda anslutningsarbetena för VA och 
fjärrvärme. Därutöver bör kalkylen också bygga på vid första ettappen i Råcksta vunna 
erfarenheter i fråga om kostnader och tidsplan. Vi har vid uppförandet av de 247 motsvarande 
lägenheterna kunnat konstatera att mycket blev mer komplicerad och tog längre tid än planerat 
att genomföra: 
I avvecklingsplanen dat 2015-05-26 nämns 12 till 14 veckor för uppförandet av husen. Detta 
vidhålls i underlaget till domen i mål nr P 11278-16 i MMD med beskrivningen ”något mer än ett 
år.” Den sammanlagda byggtiden blev emellertid 18 månader. Och detta trots pågående 
byggarbeten alla helger, inklusive storhelger. (Första spadtaget 11 juni 2018, dom i MMD 2019-02-
04, inflyttning i december 2019. Vid tidpunkten för startbeskedet den 19 januari 2019 höll man på 
att montera fjärde våningen! Jämför bild 1 i bilaga 3) Grundläggningen beskrivs i underlag till 
MMD som pålning till berg samt gjutning av bottenplatta, med förbehållet 
”Grundläggningsarbetena kommer att anpassas efter markens bärförmåga och stabilitet.” 
Denna anpassning har helt uppenbart tagit längre tid att utföra och medfört att man var tvungen 
att använda stora volymer betong, vilka kommer kräva en stor arbetsinsats för att avlägsnas. Se 
bild 2 i bilaga 3.  Därför är det orealistiskt att fortsatt utgå från en kostnad på 15 mkr för en flytt av 
husen om 13 år som nämns i kalkylen från 2016. Se bilaga 2. 
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Den kommande avveklingens trovärdighet i lovansökan, ett krav enl. 9 kap. 33 a § PBL, är därför 
inte längre relevant. Trovärdigheten i ”sökandes bedömning att kostnaderna för 
återställningsarbetena är ekonomiskt rimliga” i det aktuella projektet vid Bergslagsvägen bör 
därför starkt ifrågasättas. 
Grundläggningen är bara ett exempel på fördyrande omständigheter. Så har t.ex. uppsättningen 
av fasadskärmarna av metall vållat problem, vilket också resulterat i ökade kostnader. 
Byggarbetsplatsen är i skrivande stund inte avetablerad än. 
 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening var inte ensam om att sedan lanseringen av de s.k. snabba 
husen ifrågasätta den ekonomiska rimligheten i projektet och den därmed följande risken att man 
genom ett senare upprättande av detaljplaner för områdena kommer vilja reducera den 
ekonomiska skadan de vållar stadens ekonomi. Se bilaga 4. 
Med de föreslagna ljuddämpande åtgärderna har summan av alla ”begränsade förändringar” i 
förhållandet till tidigare beviljade lov blivit så stor att det krävs nya underlag till ett eventuellt nytt 
lov. Vi upprepar därför vårt krav på en förnyad ekonomisk kalkyl för det aktuella projektet vid 
Bergslagsvägen, utfört av en oberoende konsult. 
Vår förhoppning är fortfarande att de höga loftgångshusen inte byggs. Projektet är tveksamt för 
kommunens ekonomi och byggnadsstilen skiljer sig markant från de låga trähusen i 
Trädgårdsstaden Norra Ängby, en stadsdel klassad som riksintresse. 
 
 
Anna-Karin Ekholm, ordförande 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening 
 
Norra Ängby Trädgårdsstadsförening är enl. stadgarna är en organisation med ändamål att 
tillvarata kulturmiljöintressen och har enl. miljöbalken 16 kap. 13§ talerätt i frågan. 

§2 Ändamål 
Föreningens ändamål är att 
• främja medlemmarnas gemensamma intressen samt verka för en trivsam boendemiljö och goda 

kontakter mellan medlemmarna. 
• verka för att de höga stadsbilds- och kulturmiljövärdena i Norra Ängby trädgårdsstad, klassad som 

riksintresse, bevaras och beaktas såväl inom området som vid yttre förändringar som kan påverka 
miljön. 

Föreningen grundades 1931 och företräder 1639 hushåll i Norra Ängby. Föreningen har 1150 
betalande medlemmar vilket motsvarar en anslutningsgrad på 70 %. Föreningens tidskrift 
utkommer 4 gånger årligen och delas ut till samtliga hushåll i Norra Ängby. 
Se också www.norra-angby.se 
 


