
Till ledamöter i Stockholms stadsbyggnadsnämnd 
  
  
 
 
Under punkten § 077 i stadsbyggnadsnämndens möte 26/5 ska nämnden fatta beslut om 
Skanskas ansökan om rivningslov för rivning av Nitrolackfabriken. 
 
Utifrån olika utgångspunkter anser vi att det finns skäl som motiverar att ett bevarande av 
byggnaden starkt bör övervägas;  
  
• Vi ser Nitrolackfabriken som en attraktiv målpunkt vid vattnet som skulle kunna vara 

en naturlig brygga för pendelbåtar att lägga till vid, men även vara ett utflyktsmål för 
turistbåtar. Dessutom; 
o En plats där kommersiell verksamhet skulle kunna bedrivas; saluhall, restauranger 

och kaféer  
o En plats dit ett turist- och besökscentrum i kombination med en permanent 

utställning om Lövholmen med närområden och deras kultur- och industrihistoria 
skulle kunna förläggas. Extra intressant är att besöksmål som b.la Gröndal med 
riksintressen, naturområdena invid Trekanten och Vinterviken samt 
Nobelfabriken med spränggårdar samtliga finns tillgängliga inom gångavstånd. 

o En plats vid vattnet som skulle kunna bjuda in till ett rikt kulturliv och locka olika 
kulturaktörer. En verksamhet som skulle kunna vara en förlängning av och ett 
tillskott till den verksamhet som Färgfabriken redan idag bedriver.  

Från vattnet skulle Nitrolackfabriken tillsammans med Färgfabriken kunna utgöra 
signaturbyggnader som skulle stärka Stockholms kulturhistoriska identitet och 
varumärke. Betydelsen av historiska byggnaders samspel med vattnet kan inte nog 
understrykas! 
  

• De internationella förlagorna vid liknande kulturmiljöers lyckade exempel.  
 

• För att möjliggöra en god och långsiktigt hållbar boende- och livsmiljö. Människans 
komplexitet och djup skapar behov som förutsätter ett fruktbart samspel mellan den 
enskilde och den yttre miljön. Tendensen just nu när det gäller den stad som redan 
byggts i Årstadal och den stad som det planeras för i norra Liljeholmen är att 
utvecklingen inte alls i tillräckligt hög grad beaktar detta. Natur- och kulturvärden är 
den grogrund själen behöver för att må bra och kunna växa utifrån.   
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