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Rio 7 Ladugårdsgärdet S-Dp 2017-18576 samråd nytt hus + skydd blåklassad fastighet, yttrande DLV
Kortfattat avstyrker DLV detaljplaneförslaget med ett nytt hus i hörnan av Värtavägen-Sandhamnsgatan.
Det skulle spoliera den värdefulla gatumiljön från utgången av Gärdets T-banestation mot arkitekt Léonie
Geisendorfs studentbostadshus Fyrtalet, som är ett unikt exempel på 1950- och 1960-talens internationellt
orienterade modernistiska arkitektur. Tomtytan är också för liten för att rymma ytterligare hus placerat på
värdefull grönyta med uppvuxna träd. Fastigheten har högsta skyddsklass blå i Stadsmuseets bedömning.
Geisendorf skolades av Le Corbusier men bodde i Yrkeskvinnornas hus på Furusundsgatan 9 i Stockholm
inte långt från kv Rio 7. Fyrtalets byggnad har stora likheter med Le Corbusiers bostadhus Unité d'habitation
känt som Cité Radieuse i Marseille. Inte bara att Fyrtalet liknar en krympt kopia av Le Corbusiers berömda
hus. Det ligger på samma sätt snett i förhållande till kringliggande hus och har det omgivande grönområde
som huset kräver. Träd och grönska har stor betydelse för anläggningens helhet - måste vara kvar! Se nedan.

Fyrtalets hus har genomgått flera förändringar genom betydande yttre renoveringar. Tyvärr stör den stora
garagenedfarten ännu intrycket och DLV anser att man i detta nu borde kunna läka detta sår. Efter idé från Le
Corbusiers hus skulle Fyrtalet kunna hänga på en bottenvåning över det öppna parkeringsdäcket i norr. Sikt
skulle finnas kvar under våningen. Se nedan ett förslag med glas inom bruna träramar. Storleken på dessa får
naturligtvis övervägas men innanför skulle vara studentbostäder. Bruna träramar skulle även kunna ersätta de
missprydande vita fönster, som Fyrtalets bottenvåning begåvades med när där inreddes för studentbostäder.

22 maj skadades tall med 50 cm diameter vid gångväg till Fyrtalet. Arborist meddelar att tallen bör klara sig.
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