
Gröndals Intresseförening 
 
 
Yttrande från Gröndals Intresseförening angående skolförslag vid Sjön Trekanten trots 

strandskyddet i parken. Liljeholmen 1:1 S-Dp 2012-14741 
 

1a Helhetsperspektiv 
  
I Stockholms stads översiktsplan står ”För att översiktsplanens inriktningar och strategier ska kunna 

genomföras, krävs att geografiska fördjupningar, programarbete och detaljplaneringen utgår från ett 

helhetsperspektiv.” (min kursivering). Jag instämmer i detta. Enligt de planer Stockholms stad har för 

området, står Gröndal inför en 25 %-ig förtätning inom den närmaste framtiden. Vad är då viktigare än att denna 

förtätning sker på ett planerat sätt utifrån en helhetssyn på området och med dess innevånares stöd och aktiva 

medverkan. 
  
Förutsättningen är att Gröndals invånare då kan fås att acceptera och kanske t o m se positivt på den förtätning 

som är tänkt att ske. Och, inte mindre viktigt, att förtätningen sker på ett planerat, genomtänkt och strukturerat 

sätt så att de olika behov som finns i ett område tillgodoses på bästa sätt. Inte så att det byggs ett hus här och ett 

hus där utan någon sammanhållen plan för området. Eller som i det här fallet, en skola där, i detta 

fall Nynäsområdet, invid sjön Trekanten med åsidosättande av strandskyddet, utan att dess påverkan på helheten 

kan förutses. Denna frimärksplanering har med rätta redan kritiserats och fördömts av flera ledande politiker. 
 

I detta fall har man dessutom ända sedan 2012 (enl. diarienr.) planerat för ett ”nödalternativ” i strid mot 

strandskyddslagen och på hela denna tid inte gjort gedigna utredningar om alla de alternativ som finns. Det 

måste betraktas som en skandal! 
  
1b Utpressning? 
  
Att i detta läge försöka rädda bristande planering och slarv med markanvändningen genom att tumma på 

strandskyddet på parkmark är det sämsta tänkbara alternativet! Att dessutom inte ens försöka dölja att man 

försöker utpressa medborgarna; får vi inte bygga i parken får ni ingen skola” gör inte det hela mer lättsmält! 
  
Det är viktigt att något slags samlad plan görs för Gröndalsområdet innan en slumpmässig punktbebyggelse här 

och där omöjliggör ett samlat grepp på området, och senare irreparabla möjligheter till en väl fungerande 

sammanhållen helhet. Den samlade plan vi ser för området är ett grönt stråk från Liljeholmens tunnelbanestation 

till Vinterviken, ibland benämnt ”Söderns Djurgården” eller ” Södra Stockholms Djurgården”. 
  
Men inte planlöst ett bostadsområde här, ett där, en skola här, ett dagis där. Först bör man ta ett samlat grepp på 

området, och se hur stort behov det finns av skolor, institutioner för åldringsvård, sjukvård, allmänna kommu-

nikationer, fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar, parkeringsmöjligheter o s v med en 25%-ig ökning av 

invånarantalet. 
 
Men inte heller detta helt fritt efter var och en byggmästares egna idéer om utformningen. Byggnationen bör 

självklart utformas så, att den passar in i områdets karaktär. Området är t.ex. känt för sina terrass- och stjärnhus. 

Vi anser att byggnationen bör ske så att den väl anknyter till utformningen av tidigare byggnation i om-

rådet exempelvis de nämnda terrass- och stjärnhusen. Området får då en sammanhållen karaktär, och plottras inte 

bort med olika osammanhängande områden av diverse olika karaktär och utformning. 
 

 
1c Vårt förslag 
  
Sammanfattningsvis är vår plan för området. 
1. Bevara ”Söderns Djurgården ”– området från Liljeholmens tunnelbanestation till Vinterviken grönt. Rör under 

inga omständigheter ”Trekantsparken-Vinterviken ” som behövs än mer när förtätning sker! 
2 .Respektera strandskyddsområden 
3. Utforma en övergripande plan för området – med byggnation och all behövlig infrastruktur för ett väl 

fungerande område. 



4. Bygg med hänsyn tagen till områdets karaktär så att helheten och särprägeln för området bevaras. Anpassa 

arkitektur och variera – även höghus där de byggs blir finare om man bygger flera samtidigt i lite olika smala 

modeller än ett tjockt. Undvik platta tak, kalla färger och ”vassa” former. Respektavstånd till kulturbyggnader 

och gamla ekar bibehålls. 
  
Med hänvisning till ovanstående bör inte den planerade skolan på f d Nynäsområdet byggas på den nu tänkta 

platsen då den inte passar in i den översiktliga planen för området. 
  
Bygg gärna en skola i området, eller ännu hellre två eller tre mindre skolor, men inte på den nu föreslagna 

platsen som ju borde varit en av de allra sista platser man ens övervägt när alla andra alternativ utretts noga om- 

om ens då! Varför inte på den lilla fotbollsplanen, där nu containers blockerar användningen sedan många 

månader, mellan Beckers och Skeppsmyran, eller ännu hellre på någon plats på Lövholmsområdet. De 

byggbolag som nu har tillgång till marken byter gärna bort sin mark till staden mot erhållande av någon annan 

byggbar plats. För dem är det inte viktigt att de får bygga just på Lövholmen – det viktiga för dem är att de får 

någon plats likvärdig Lövholmsområdet att bygga på. Något av bolagen var även inne på att sälja men ville helst 

byta marken. Men kommunen hade inte kontaktat dem.. 
Vi lämnar ett alternativ – en sammanhållen plan för området med en fungerande infrastruktur. Hur ser 

Stockholms stads översiktliga plan för området ut, eller finns det ingen? 
  
Det är angeläget att en övergripande plan för området tas fram innan förslag om slumpmässiga 

delutbyggnader presenteras och än värre genomförs. 
  
2a. Respekt för lagstiftningen 
  
För att vi snabbt och krångelfritt skall få till välbehövliga skolor skall givetvis inget bygge i park föreslås och 

absolut inte så att lagen om strandskydd skall frångås via dispens, om inte de många uppenbara andra 

alternativ som finns utvärderats minst lika grundligt. 
  
Strandskydd och skövling av parker får (enligt lagen om strandskydd) inte tas lättvindigt – minimum är väl att 

alla andra alternativ utvärderas minst lika noggrant! 
  
Att man t.ex kunnat missa att man planerar brf – bygge invid Aspuddsskolan på en m2 byggnadsyta som utan 

större justeringar kan rymma hela den planerade skolan och förskjuts alla lektioner 15 min mellan skolorna kan 

man tom dessutom spara in del av skolgård, då raster ej sker samtidigt i gamla och nya skoldelar. 
  
Det var skrämmande på samrådsmötet att notera hur tjänstemännen var okunniga om tom de 5-10 mest självklara 

alternativen - kombinationerna och dessutom till skillnad mot några av mötesdeltagarna som kollat upp med 

byggbolagen om att de aktuella byggbolagen visst var beredda att byta mark i Lövholmen och i ett fall sälja 

mark, inte ens försökt diskutera med markägarna. 
  
Kontroll av lokaler hos t.ex. AMS, gymnasieskolor i området etc. för temporära hyreskontrakt hade heller inte 

kontrollerats eller de olika kombinationer av alternativ som är möjliga invid befintliga skolor, bullerskydd vid 

Gröndalsskolan etc. etc. 
  
Inte ens, om man nu av någon anledning (när området växer o parker inte bör röras) absolut vill nagga Trekants- 

parken i kanten har man tittat på att köpa in och använda det hus som nu istället rivs vid alldeles tunnelbanan för 

bostadsrätter eller, när det nu byggs nytt, bygga skola och förskolor i bottenplanet – vilket antingen kan rymma 

hela nya skolan eller vara en del i att dela upp på två mindre skolor, i avvaktan på att den lämpligaste skolplatsen  

i nya Lövholmsområdet blir färdig att verkställa. 
  
Strandskyddet är synnerligen viktigt, särskilt i tättbebyggt område och i synnerhet i en park! Detta skall inte 

sökas dispens från så lättvindigt!  
Dispens skall rimligen endast ges när det är prövat som enda och sista utväg. Då alla alternativ uttömts 

och man visat att man inte skyr några kostnader eller något besvär för att rucka på en så viktig skydds-

lagstiftning.  
Detta extrema hastverk med planer på skogsskövling invid sjön Trekantens strandpromenad där alla närvarande 

tjänstemän medgav att litet eller inget arbete lags på alternativ är kanske inte ens i närheten av att 

uppfylla ens lågt ställda krav på vad som bör krävas för att ens pröva ett dispensärende? 
 Då, när/om alla andra alternativ visat sig ogenomförbara - men först då, kan säkert en skola i slutändan 

motiveras exempelvis vid promenadvägen invid Trekanten. 



 

2b Alternativ 
  
Det torde vara uppenbart att lagstiftaren i varje läge när förarbetena angående allmänintresset 

skrevs skulle anse att strandskyddet är ett allmänintresse och ett allmänintresse som är viktigare än tex: 

 
 omaket att byta mark på Lövholmen som fastighetsägarna faktiskt vill gå med på 
 kostnaderna att återköpa mark t.ex. på Lövholmen 
 omaket att dela upp på flera mindre skolor t.ex. en vid Aspuddsskolan och en i Lövholmen 
 kostnaden för att utreda de många bättre alternativ som finns, men som kräver mer planering och  

logistik och helhetsgrepp i vissa fall 
 köpa in befintliga lokaler i Liljeholmen 
 besväret att temporärt eller på medellång sikt hyra lokaler hos AMS eller de lokaler som varit/är 

tomma kring Liljeholmen 
 kostnaden för att permanent hyra lokaler i Liljeholmen 
 kostnaden för att köpa in del av nybyggets bottenplan vid Liljeholmen– eller två första plan ( och då 

kanske tillåta högre hus för brf) 
 omaket att planera hela nya skolan vid Aspuddsskolan (och kanske då förskjuta samtliga raster 15 

minuter - om man vill spara på att dela på del av skolgård) annars finns också plats för delvis utbyggd 

skolgård och plan mark 
 omaket att bygga bullerskydd mot Essingeleden vid Gröndalsskolan (i form av Studentbostäder?) så 

att stor del av utbyggnaden kan ske där 
 omaket att renovera och komplettera skolgårdsfaciliteter på Nybohovskolan där del av utbyggnad 

ryms i nordost 
 omaket att minska fotbollsplanen vid Blommensbergsskolan som t.ex. i Västertorp – ersätta med 

kompletterande skolgård/liten konstgräsplan som i just Västertorps nyligen ombyggda skolgård vid 

förtätningen 
 omaket att tillfälligt eller temporärt använda tomma !! skollokaler i Brännkyrka Gymnasium, 

Skolbuss kan ordnas från Liljeholmstorget på 5 min 
 omaket att flytta skrotupplaget från fotbollsplanen bredvid Beckers och bygga ett högre smalt skolhus 

på\vid fotbollsplanen direkt invid Beckers. 
 
 
  
3. Stadens få och tunna argument 
  
Argumenten för att inte bry sig om parken och inte ens något så högprioriterat i en park som strandskyddet i ett 

så allvarligt ärende, där det dessutom gäller helheten av Södra Stockholms Djurgården, är närmast skanda-

löst tunna och det var avslöjande på samrådsmötet hur lite man tittat på alternativen, ja knappast alls, samt vilka 

torftiga argument som framfördes för parkskövlingen och brottet mot strandskyddslagen – dessa argument 

bemöts nedan (1-3): 

 
1. Staden: Industrimarken är inte tillgänglig då den är privatägd och att Cementa "bedriver utpressning". 
  
Vår kommentar: Staden måste dagligen vara involverad i markaffärer. Man säljer dyrt till bostadsexploatörer och 

måste naturligtvis betala för sig när så är nödvändigt. Expropriation vid byggen av vägar och bildande av natur-

reservat är vardagligheter och har ett tydligt, allmänt accepterat, regelverk för hur ersättningen ska fastställas. Vi 

kan inte låta en stor attraktiv del av Stockholm förslummas och stå outnyttjad bara för att man inte kan hantera 

frågan med Cementa. 
  
Genom att vara mer pådrivande än staden själv, när det gäller alternativ och mottagen respons, att byggherrarna 

faktiskt är villiga att byta mark, visar vi att vi inte tänker på den egna bakgården utan motsatsen! 
  
2. Staden: Marken vid Trekanten är gratis då den ägs av staden 
  
Vår kommentar: En värdering av marken utifrån medborgarnas uppskattning och utnyttjande bör göras och har 

inte gjorts. Det skulle ge ett markpris betydligt högre än t.ex Lövholmen.. 
  



Den obligatoriska miljökonsekvensanalysen måste som lagstiftningen kräver gå mycket längre än att bara se till 

rödlistade arter och ålder på träden. Här har staden en alldeles för förenklad syn. 
  
Accepteras synen att parkmark är gratis och privatmark för dyr kommer all privatmark att bebyggas med 

bostäder medan den växande befolkningens behov av offentlig service kommer att mötas med exploatering av 

grönområden. Detta är ju en alldeles horribel utveckling och har inget med politisk partifärg att göra, utan är helt 

oacceptabelt för de allra flesta, om man tänker efter det minsta! Självklart skall ett högre pris sättas för 

strandskyddad parkmark än marknadspriset för återköp av industrimark! 
  
3. Staden: Strandskyddet går att upphäva då marken redan är ianspråktagen och saknar höga naturvärden genom 

den numera (för ca 40 år sedan) rivna bilverkstaden. 
Vår kommentar: strandskydd kan upphävas om marken redan är ianspråktagen och allmänheten därigenom inte 

har tillgång till stranden i dag. I Trekantsfallet råder tvärtom mycket god tillgänglighet i dag. Att det låg en 

bilverkstad på området för 40 år sedan har inte med stranden i dag att göra. Marken är således inte ianspråktagen 

på det sätt staden argumenterar. 
  
 Enligt lagen om strandskydd återgår mark till att vara strandskyddad när detaljplan som inskränkt strandskydd 

förändras och parken kan väl inte vara detaljplanerad för industri i dag? 
  
När en ny detaljplan tas måste en prövning enligt gällande lag göras. Dispens kan endast ges för områden "som 

uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften". 
Naturmark i en park torde vara så långt ifrån man kan tänka sig, lagstiftaren anda och mening med ”uppenbart 

saknar betydelse”. Dessutom är ju frånvaron av ordentligt utredda alternativ i sig ett tydligt lagtrots mot 

strandskyddets syfte. 
  
Om miljön runt om sjön håller särskilt hög naturvärdesklass eller inte spelar ingen roll när friluftsintresset är 

starkt. Staden hävdar här att träden inte är tillräckligt gamla för att vara skyddsvärda och att detta är ett argument 

för att ge dispens från strandskyddet. Det struntar Mulleklasserna och hundägarna och grillgängen och fåglarna i. 

Grävlingen, räven och rådjuren struntar också fullständigt i detta. De tusentals som går förbi varje dag och skulle 

få sin naturupplevelse utbytt mot skola struntar också i detta. Men viktigast här är att lagstiftaren struntar i detta 

och ger området lika högt skydd i alla fall och att det ligger i en omtyckt park ökar områdets skyddsvärde 

ytterligare. 
  
Strandskyddet är ursprungligen till för att ge friluftslivet garanterad tillgång till sjöar och kust. Att skydda 

biologisk mångfald ingår i dag i strandskyddet men det finns inga krav på naturvärden på den nivå som krävs för 

att klassificeras som nyckelbiotop. T ex finns inga allmänna restriktioner mot skogsavverkning på strandskyddat 

område. Om området skulle ha särskilt höga naturvärden skulle frågan om gränsen för att strandskyddet skulle 

utökas till 300m kunna bli aktuell. Det finns absolut inga krav likt dem som stadens tjänstemän försöker hänvisa 

till, för att den vanliga 100m-gränsen ska gälla. Tvärtom så pekar Naturvårdsverket på att parker och 

oexploaterade områden nära bebyggelse ofta inte alltid är så viktiga för den biologiska mångfalden men har stora 

rekreationsvärden och därför ska skyddas. 
  
För områden som är ointressanta ur friluftsintresset kan bristen på höga naturvärden vägas in, inte annars. 
  
Så som Naturvårdsverket skriver i sina instruktioner till kommuner: "för att mark ska undantas måste en 

utredning visa att området inte har några värden i dag - eller i framtiden - för vare sig friluftslivet eller djur- och 

växtlivet." Att ens ta upp Trekantsskolan som ett av tre skolalternativ(som vi hoppas få se framöver) , är således 

ett ganska tydligt brott mot dessa instruktioner. 
  
Genom tjänstemännens ovilja att lika noggrant utreda alternativ – eller inte alls, ytliga analys och felaktiga 

tolkning av strandskyddet, vilseleds även de politiker som vill få till stånd ett snabbt skolbygge. 
  
Att inte nu läggas alla resurser på de många bra alternativ som finns vore ett hån mot medborgarna, i synnerhet 

som Miljö och Hälsoskyddsnämnden är närmast övertydlig och på två ställen i sitt yttrande skriver att ”annan 

placering vore att föredra”. Miljö och Hälsoskyddsnämnden skriver t.ex. att” Området utgör ett kärnområde i 

strukturen för ekologiskt särskilt betydelsefulla områden. Enligt Stockholms miljöprogram (delmål 4.1) skall 

intrång undvikas i sådana områden.” Tydligare än så kan det väl inte bli och därtill föreslås intrånget i strid mot 

sandskyddet! 

 

 



 
4. Säkerhet 
 
Barn har tidigare drunknat i Trekanten. Om en hel skola genar över isen till T- banan – hur blir det då? 
 
5. Trafik.  ( Se bilagd skrivelse från Ragne Wiberg, som Gröndals intresseförening ställer sig bakom) 

 
 

6. Yrkanden 
 

        Vi yrkar att 
 Minst tre alternativ slutligt seriöst prövas och minst lika noggrant som skövlingen av skogen och 

åsidosättandet av strandskyddet i Trekantsparken 
 En snabbutredning av hyra av skollokaler i närområdet – i första hand runt Liljeholmen sker så 

att de bästa förslagen kan projekteras och genomföras med mindre risk för en för stor skola och 

skövling av skog eller /och åsidosättande av Strandskyddslagen 
 En snabbutredning av vilka alternativ för skollokaler/kombinationer som skall sedan skall ges 

prioritet bland slutliga tre alternativ, i den jämförande utredningen av placering av skollokaler i 

närområdet (ca 20 alternativ och kombinationer bör prövas) – i första hand runt Liljeholmen-

/Lövholmen och även i Aspudden, Nybohov och Gröndal sker, så att de bästa förslagen kan 

projekteras och genomföras med mindre risk för en för stor skola och skövling av skog eller/och 

åsidosättande av Strandskyddslagen, eller andra felaktigheter som kan riskera att fördröja 

genomförandet 

 
 En tydlig redovisning av de tre slutliga noggrant utredda alternativen presenteras på det 

samrådsmöte som följer de djupare utredningarna samt en PM och utställning på biblioteket av: 
 

A. Samtliga alternativ som utretts – minst dryga tiotalet och med olika kombinationer, ca 20,  

ställs ut med kort beskrivning av hur och varför de prioriterats i viss ordning 
 

B. Noggrann beskrivning, utställning av de tre slutalternativen på Gröndals bibliotek och vi   

utgår ifrån att någon form av ingrepp i Trekants-Vinterviksparkerna verkligen inte finns 

med bland dessa alternativ. 

  
  
Att de befintliga parkerna Trekanten-Vinterviken inte bör röras borde vara självklart och inte ens vara ett 

alternativ, m.h.t deras viktiga roll för djurs och växters fortlevnad men inte minst för skolbarns och förskolebarns 

pågående och framtida Mulleverksamhet etc. och för att denna park utgör grunden för Gröndals attraktivitet och 

livskvalitet för dem som bor här men också för alla dem som planeras flytta in i framtiden. Betydligt lägre 

befolkningstäthet än Liljeholmen behöver väl knappast befara skolor i Tantolunden, eller på Långholmen. 

Behövs skolor tar man självklart befintliga fastigheter i anspråk? När man till detta lägger strandskyddsreglerna 

så hoppas vi att man snabbt kommer på andra tankar och presenterar (minst tre) genomtänkta andra alternativ! 
  
För övrigt bör 
-samrådsmöten inte starta kl.16 då de flesta jobbar 
-kallelse till samrådsmöten skickas i mera god tid 
-utställningar av dylika ting som förr om åren vara på biblioteket i Gröndal (och i Tekniska Nämndhuset) 
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