Hotad miljö!

Till höger i bild, Ribby 1:97, närmaste granne till vänster, Sotholms Härads
Tingshus, Haningegillets föreningslokal.
Fastighetsägaren till Ribby 1:97, Svensta, har ansökt om rivningstillstånd och
förhandsbesked för byggnation av fastigheten med flerbostadshus.

Gillet har i sista stund fått möjlighet att ta ställning till detta och har i sitt
yttrande till kommunen bl.a. framfört följande:
Haninge hembygdsgille anser att ansökan bör avslås, då den strider mot
plan- och bygglagen 2 kap. 6§ som stipulerar hänsyn till kulturvärden,
samt mot intentionen i gällande detaljplan C39.
Här finns vissa delar av styrelsens svar.
————————
Haninge hembygdsgille bedömer att ansökan inte uppfyller lagkravet om hänsyn

till kulturvärden och en god helhetsverkan genom den föreslagna byggnadens
utformning och placering.
Fastigheten är belägen centralt i Västerhaninge, mitt emellan den medeltida
sockenkyrkan och Sotholms härads tingshus (uppfört ursprungligen 1733-34) –
och är således beläget i tätortens kulturhistoriska epicentrum. Områdets
kulturhistoriska värden utgörs både av uttrycken för det äldsta sockencentrum
(kyrkan och tingshuset) och av det framväxande stationssamhällets struktur och
bebyggelse. Den aktuella fastigheten tillhör stationssamhällets tid, och har
samtidigt vikt för avläsbarheten av sockencentrums struktur, genom att den
luftiga tomten och den nuvarande byggnadens placering tydliggör sambandet
mellan kyrkan och tingshuset.
————————
Fastigheten Ribby 1:97 är bebyggd med ett tvåplanshus, byggt 1933 av Antipas
Cederblad efter inköp av AB Hem På Landet. Här drev han tillsammans med sin
hustru Västerhaninges första café. 1935 såldes huset till Elof Svensson som drev
skrädderi i två decennier. Elof Svensson döpte fastigheten till Svensta. På senare
år har en mäklarbyrå funnits i huset. Det är således av tradition en plats för både
bostad och funktioner av vikt för Västerhaningeborna i den framväxande
centrumbildningen, vilket kan avläsas genom de alltjämt stora fönsterna på
bottenplan.

Bild från Kyrktornet med Ribby 1:97 i förgrunden och Tingshuset innan det

flyttades in på tomten.
————————
Förslaget till nybyggnation på fastigheten skadar kulturvärdena genom förlusten
av den befintliga byggnadens kulturvärden och förändringen av fastighetens
funktion till flerbostadshus. Framför allt är det dock den föreslagna
nybyggnationens utformning och placering som starkt avviker från
stationssamhällets luftiga struktur med på tomterna centralt placerade
enfamiljshus. Den värdefulla siktlinjen som binder samman kyrkan och tingshuset
skulle brytas av en otvetydigt modern byggnad med antydan till pastisch.
På en tomt avsedd för en fristående huskropp skulle tre sammanbyggda
huskroppar ge ett avvikande och apart intryck.

Ribby 1:97 bebyggd enligt ansökan. G:a Nynäsvägen till vänster, till höger
Klockargatan.

Fasad mot Nynäsvägen. De tre sammanbyggda huskropparna innehåller källare
samt två våningsplan. Med det 30-gradiga spetstaket blir totalhöjden strax under
åtta meter.

