
 

ÖPPET BREV ANGÅENDE HOTAD KULTURHISTORIA

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, och Hökarängens Friluftsförening 
uppmanar ansvariga politiker i Stockholms Stad att bevara de små stugorna i Hökarängens 
Friluftsförening. Politiker måste förstå att en rivning av dessa stugor är att beröva 
Stockholmarna en viktig del av arbetarklassens historia.

Ur Stadsmuseets yttrande i Programsamråd om Larsboda Strand hämtar vi följande: 

…”Vid Drevviken, söder om Hökarängsbadet, ligger ett stort antal (84 st) 

campingstugor med ett ursprung i tältplatser för stockholmarna från 1940-talet. Under 
andra världskriget och beredskapstiden behövde militären all tältduk och tälten 

ersattes av enkla små stugor. Ursprungligen monterades stugorna ner under 

vinterhalvåret och sattes upp på sommaren. Stugorna blev med tiden permanenta 

och har delvis byggts till eller bytts ut. Campingstugorna är ett tidsdokument som 

hänger samman med lagstadgad semester och friluftsliv och representerar ett 

kulturhistoriskt värde framförallt genom att de berättar om arbetarklassens 

fritidshistoria. Området har en specifik karaktär och företeelsen är synnerligen 

intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Området har tillsammans med några 

småhus och sportstugor samt naturmarken med äldre ekbestånd vid Drevvikens 

strand markerats som kulturhistoriskt värdefull miljö i ÖP99.”…

Att då dryga tio år senare riva området för att bygga några nya villor vore skandalöst. 
Stugföreningen har arrendekontrakt med idrottsförvaltningen och FSSK vill uppmärksamma 
ansvarigt borgarråd på den här frågan. Det är inte - vad som påståtts av tidigare Kultur- och 
Idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt - flerfamiljshus som är planerade just i den aktuella 
ekbacken ner mot stranden utan ett antal enfamiljsvillor.

FSSK utgår från att nya Stadsbyggnads- och Idrottsborgarrådet Regina Kevius känner ett 
större ansvar att bevara av Stadsmuseet klassade kulturhistoriska värden än vad 
Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt gör. Att politiker i Stockholms Stad anser sig vara satta 
att bokstavligen radera en del av arbetarklassens historia är faktiskt både uppseende- och 
häpnadsväckande.
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