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Komple8ering 0ll punkten Arbetet med detaljplanen s.4 i Överklagan Malongenparken  

Det kan inte nog understrykas hur vik0gt det är för demokra0n och medborgarnas förtroende för 
planprocesser aB poli0kerna får eB korrekt och objek(vt underlag aB faBa beslut om. Poli0kerna är 
helt beroende av aB de fakta som tjänstemännen levererar är korrekta, allsidiga och objek0va. De 
hinner inte själva nagelfara underlag och utredningar utan är utlämnade 0ll tjänstemännens 
sammanfaBningar och tongivande poli0kers uppfaBningar. 

Vi hävdar a8 detaljplanen för Malongenparken inte behandlats korrekt och objek?vt. 

Stadsbyggnadskontoret har under remiss0den inte berört aB Malongenparken ligger i värdekärnan 
Vitabergen där också Nytorgsområdet ingår. Kanske har de tyckt aB det framgåB i Tyréns båda 
kulturutredningar av området, Bil.1och2 och av flera remissinstanser som påpekat det. 

 Vad har då förmåB kontoret aB skriva aB Planområdet ligger i direkt anslutning 6ll en av 
riksintressets värdekärnor Vita bergen i slutdokumentet, vilket antogs av Kommunfullmäk0ge den 15 
juni? - Påståendet är direkt osannfärdigt och förekommer inte i 0digare tjänsteutlåtanden. 
Malongenparken ingår i Vita bergens värdekärna och har således värdekärnornas skarpare skydd i 
riksintresset för kulturmiljön.  Se Krav 1 i vår Överklagan och bil. 3 

Den nya ordningen aB det är exploatören, här Erik Wallin AB, som beställer och bekostar konsulter är 
en fara i sig för snedvridning 0ll exploatörens fördel.                                                                                                                                                                                                    
Stockholms Byggnadsan0kvarier nämner inte ens aB parken ingår i Värdekärnan Vita bergen- 
Nytorget i sin kulturvärdering, trots aB de uppger aB de bygger sina uppgiVer på Tyréns utredning 
från 2016-01-27. I den ägnas en hel sida åt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering med karta på 
värdekärnan. Bil. 1 

Erik Wallin beställer även en egen utredning från Tyréns, som helt kort skriver aB planområdet 6llhör 
Vita bergen, en av de utpekade värdekärnorna inom temat Tidig bebyggelse på malmarna och lägger 
0ll en karta som visar parkens plats inom värdekärnan, 2019-09-17. Bil.2 

Intressant är Tyréns posi0va beskrivning av Malongenparkens höga miljöskapande värden.” Mindre 
grönytor och parkmiljöer som bidrar 6ll grönska och öppenhet i stadsrummet har generellt höga 
miljöskapande värden. Malongenparken är inget undantag. I mötet med den äldre plankomgärdade 
bebyggelsen längs gatan Nytorget ansluter dess grönska 6ll den äldre strukturen och bidrar (ll 
miljöns helhetskaraktär.” 2019-09-17. Bil. 4 

DeBa yBrande stöds av Calluna som gjort naturinventeringen. Calluna rekommenderar aB träden och 
buskarna sparas så långt det är möjligt. De är vik0ga för aB uppräChålla en grön infrastruktur för en 
rad olika arter, allt ifrån fåglar 0ll insekter. Närheten 0ll Vitabergsparken ökar spridningsmöjlig-
heterna för olika arter och höjer biotopvärdet. Calluna s.4 och 13                



I sin utredning 2019-09-17 på s.6 citerar Tyréns även Stockholms Översiktsplan (riksintressedelen 
s.14) ”Stadens mål är aC områdena av riksintresse ska förvaltas så aC planerade åtgärder förstärker 
de värdebärande uCrycken utan aC skada dem. Stadens mål är alltså högre än aC undvika påtaglig 
skada”. 

I den samlade bedömningen på s.40 gör Tyréns sedan en kovändning. Trots aB planförslaget raderar 
ut parkens miljöskapande gröna värden och helhetskaraktär bedöms plötsligt planförslaget 
”sammantaget ge upphov 6ll små-måCliga nega6va konsekvenser för kulturmiljön kopplat 6ll 
påverkan på parkmiljön, ianspråktagande av grönyta i innerstaden, ny byggnad inom värdekärna och 
byggnadens höjd i förhållande 6ll omgivande småskaliga bebyggelse.” 

Om man godtar a8 poli?ska beslut fa8as på felak?g och vilseledande informa?on urholkas och 
undergrävs sam?digt den demokra?ska processen och medborgarnas förtroende för fa8ade beslut. 
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