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Vi har tagit del av planerna och de många utredningarna för bebyggelsen med höga hus vid
Telefonplan. Vi har särskilt intresserat oss för hur barns utemiljö kommer att bli. Någon
barnkonsekvensanalys har inte redovisats, men vi kan ändå bedöma att utemiljön blir oacceptabel
för förskolornas barn. På förskolegårdarna ska barn kunna springa, klättra, erövra, samarbeta,
undersöka, bygga och experimentera. Utomhuslek är nödvändig för barns fysiska och psykiska hälsa,
för deras sociala träning, koncentration och inlärningsförmåga. Genom att lockas till lek och rörelse
ska barnen slippa framtida benskörhet, fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar.
Förskolorna i den planerade bebyggelsen på Centrala Telefonplan får gårdar som är för små, skuggiga
och utan naturlig lekmiljö. Den största av dem, med 8 avdelningar (ca 120 barn), har sin gård på taket
på tredje våningen mellan de höga husen. Förskolegårdar på tak har i färsk forskning visat sig
olämpliga. Här är gården dessutom på alla sidor omgiven av mycket höga speglande fasader. De höga
fasaderna förstärker vindar och gården är tidvis oanvändbar på grund av hårda vindar.
Det är dessutom ont om parker och naturmark runt Telefonplan och få möjligheter till utflykter för
förskolorna. Bostadsgårdarna i området är små. Om de höga husen byggs får Centrala Telefonplan
den högsta bebyggelsetätheten och den minsta tillgången till parker i Stockholm. En utredning
konstaterar att stadens mål om en ”god tillgång till parker och natur… samt en god stadsmiljö med
inbjudande offentliga rum inte kan uppfyllas inom området vid Telefonplan.”
De höga husen kommer också att påverka boendemiljön för omkringliggande hus och bostadsgårdar
negativt. Långa skuggor och starka vindar ger ett dåligt utomhusklimat.
Vår bestämda uppfattning är att de höga hus som föreslås vid Telefonplan inte bör byggas eftersom
det inte ger en tillräckligt bra miljö för barn och vuxna i den nya bebyggelsen och får starkt negativa
konsekvenser för stadsdelen i sin helhet.
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