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Synpunkter på detaljplanen för Drottningholmsmalmen
Lovö hembygdsförening kan konstatera att den av Tengboms genomförda antikvariska
konsekvensanalysen inte utförts som en kulturhistorisk områdesanalys enligt DIVE-metoden,
såsom Riksantikvarieämbetet föreslagit. En sådan, mer omfattande studie hade bättre tagit
tillvara den historiska och antikvariska kunskap som redan finns om Drottningholmsmalmen,
sannolikt också fördjupat densamma, och därmed utgjort en betydligt solidare grund för
framtida bevarande och utveckling av området. Tengboms analys, tycks huvudsakligen bygga
på Länsmuseets inventering och tillför alltså inget nytt.
Icke desto mindre framför Tengboms antikvariskt kunniga konsulter värdefulla synpunkter
som Ekerö kommun emellertid inte tagit ad notam i den utsträckning man hade hoppats, inte
minst gäller det antalet lägenheter inom området. Den omfattande exploatering, i det närmaste
en fördubbling av antalet lägenheter, som nu föreslås i detaljplanen utgör ett flagrant
trendbrott vad gäller Malmens måttfulla utveckling och nästintill organiska framväxt under
olika epoker från 1600-talet och fram till idag.
Denna betydande ökning av antalet lägenheter och boende kommer troligen att medföra en
fördubbling av antalet bilar på Malmen. Det betyder i sin tur behov av nya parkerings- och
garageplatser som, även om de förläggs inom respektive fastighet, kommer påverka miljön
negativt. Lägg därtill att Malmens ålderdomliga och småskaliga vägnät inte är anpassat till
biltrafik i denna utsträckning, samtidigt som en breddning och/eller asfaltering av vägarna
skulle få oacceptabelt negativa konsekvenser för miljön.
Vi vill än en gång påtala det kulturhistoriska värdet av de obebyggda tomterna 1:48, 1:58,
1:70 och 1:71 (samt S:1 och S:2), Övre Svantebergs gamla fruktträdgård som på 1700-talet
var en ”åkertäppa” och exproprierades av drottning Lovisa Ulrika för att planteras med
mullbärsbuskar för silkesmaskar. Så vitt vi har förstått hade Tengboms konsulter inte
kännedom om detta kultur- och ekonomihistoriskt mycket intressanta förhållande; om så varit
fallet hade de troligen varit än mer restriktiva med bebyggelse på dessa fastigheter. De
föreslår ändå en mycket försiktig exploatering genom att de fyra fastigheterna slås ihop till en,
högst två, som i likhet med de kringliggande fastigheterna endast bebyggs med en
huvudbyggnad och en komplementsbyggnad. Kommunens detaljplan tillåter inte mindre än
åtta lägenheter/bostadshus inom de fyra fastigheterna, vilket innebär ett brott med områdets
karaktär liksom ett effektivt sätt att eliminera minnet av 1700-talets mullbärsplantering, som
snarare borde tas till vara och synliggöras.

Då Tengboms inte heller nämner det faktum att arkeologiska fynd gjorts på Malmen, vill
Lovö Hembygdsförening än en gång framhålla att en arkeologisk inventering bör göras innan
nybyggnation påbörjas.

Sammanfattning
Drottningholmsmalmen har alltid utvecklats organiskt i samspel med områdets karaktär och
traditioner. Utvecklingen har varit långsam och nya byggnader i för tiden modern stil har inte
påverkat Malmens karaktär menligt. Tack vare förändringarnas långsamhet har de medfört en
anpassning till tiden. Föreliggande förslag innebär en snabb och ogenomtänkt förändring av
Malmen, som hotas av en karaktärsförändring med tät bebyggelse och hög trafikintensitet,
särskilt under morgon och eftermiddag. Villaförort som andra villaförorter verkar kommunens
planerare tänka. Områdets kulturella, originella och vilsamma karaktär försvinner för att inte
kunna återskapas.
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