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Miljö- och
stadsbyggnadskontoret

Yttrande över detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av
Ekebyhov 1:1
Dnr KFN20/8-606
Enligt kommunens kulturmiljöprogram ska ny bebyggelse undvikas i
Ekebyhovsdalen och eventuella tillägg bör inte störa utblickar eller inkräkta på
slottets dominans.
Rekommendationen är därför att:
- byggnaderna bör anläggas på ett tillräckligt avstånd från allén så att inte
värdena förstörs.
- stängsel och belysning i närheten av allén bör undvikas och få en
medveten gestaltning.
- gräs- och grusytor närmast allén ska prioriteras som ytmaterial
- urbant formspråk ska undvikas vid anläggande av byggnader och
skolgård genom att följa landskapets topografi och naturliga former i
landskapet.
Under förutsättning att värdefulla delar av området med arboretum inte
raderas utan att planering sker med hänsyn till detta finns stora
förutsättningar att restaurera arboretumet och lyfta fram bevarade strukturer.
I samband med detta bör ett långsiktigt kulturhistoriskt inriktat vårdprogram
för mark, park och trädgård utarbetas inkluderande återskapande,
återplantering och användning av historiskt växtmaterial samt vård och
underhåll. Syftet är att lyfta fram Ekebyhovsparkens trädgårds- och
parkhistoriska värden och förstärka miljöns upplevelsemässiga värden. Detta
arbete bör kunna ske parallellt och i samarbete med skolan och bidra till
skolans undervisning om såväl historiska skeenden, friluftsliv, näringsliv samt i
övrigt långsiktigt hållbara frågor inom natur, miljö och kultur.
Om man vill att skolan ska påminna om traditionella lador i sitt formspråk och
lyfta fram och samspela med jordbrukslandskapet är ytskikt i trä, företrädesvis
rödmålat mer lämpligt.
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Planen innehåller en fullstor idrottshall om 1550 kvadratmeter vilket är ett
mått som de flesta konceptlösningar ryms inom.
Det är viktigt att man i planskedet inte blir verksamhetsspecifik inom området
idrott och lek. Detta gör det svårare att göra kloka val i frågan om behov,
omvärldsanalys och driftsmöjligheter när det gäller aktivitetsytor och ger en
låsningseffekt när man väl ska ta detaljbesluten.
Med hänsyn tagen till de ovan nämnda rekommendationerna vid anläggande
och gestaltning bedöms områdets natur- och kulturmiljö vara en tillgång och
inte ett hinder vid anläggandet. Barn och unga ges möjlighet till en vacker,
naturlig, inspirerande och historisk skolmiljö.

För Ekerö kommun

Helena Butén Langlet
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
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