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Unik stadsmiljö vid Münchenbryggeriet hotad 

  
De unika kulturhistoriska kvarteren kring Münchenbryggeriet på Södermalm hotas 
just nu av omfattande byggplaner. Återigen vill man bygga i det blåklassade området 
i Stockholms innerstad. 
  
Ett stenkast från den hektiska Hornsgatan ligger ett unikt område i Stockholm. Kvarteren 
runt Münchenbryggeriet och Ludvigsbergsgatan är speciella just för blandningen av 
kulturhistoriska byggnader, unika utsiktsplatser och promenadstråk. Just nu 
planeras flera nya byggnadsprojekt på området som om de genomförs hotar denna 
speciella miljö. 
  
‒ Om du promenerat mellan Monteliusvägen och Skinnarviksberget en vårkväll i maj eller 
om du stått på Lundagatan på tolvslaget ett nyår och sett fyrverkerierna över 
Riddarfjärden så vet du att det här är speciella platser. Vi vill att det här området, med sina 
unika promenadstråk och utsiktsplatser, ska få fortsätta finnas för alla Stockholmare, 
säger Paula Grossman. 
  
Paula Grossman är talesperson för en aktionsgrupp som vill 
stoppa byggplanerna. Enligt Paula och aktionsgruppen finns det en rad skäl för att inte 
bygga på det sätt som föreslås. 
  
‒ Ett av de viktigaste skälen är att det här är en kulturhistoriskt unik 
miljö. Münchenbryggeriet arkitektur hör till riksintresset på grund av dess långa historia 
av industriverksamhet. Men det handlar även om områdets värde här och nu. Med de här 
planerna kommer promenadstråken att begränsas och ytterligare grönområden i staden 
tas bort. Det handlar inte bara om att det finns planer på att bygga utan hur. Som 
förslaget lagts fram så går de emot hela tanken bakom hur de här kvarteren är menade 
att se ut, säger Paula. 
  
I underlag från AFA-fastigheters byggplaner föreslås att en del av de hus som byggs ska 
användas till kommersiell verksamhet. 
  
‒ Med hela det utbud som finns runt Hornsgatan, Mariatorget och Hornstull så förstår jag 
inte varför man vill förstöra det unika området här för något som redan finns runt knuten, 
säger Paula. 
  
Flera tillfrågade instanser som Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen kritiserar 
byggplanerna. 
  

Inbjudan: Stadsvandring i hotad unik stadsmiljö 

  

Välkommen på stadsvandring i de unika kulturhistoriska kvarteren kring 
Munchenbryggeriet som just nu hotas av omfattande byggplaner. Vandringen leds av 
södermalmsguiden Peter Frisk.  

‒ Vi arrangerar den här vandringen för att uppmärksamma den unika miljö som just nu 
hotas eftersom man vill bygga och exploatera på Munchenbryggeriets område. Vi vill att 
det här området, med sina unika promenadstråk och utsiktsplatser, ska få fortsätta finnas 
för alla stockholmare. 



Tid: tisdag den 3:e maj klockan 19.00 

Plats: samling på Lundabron 

  

  

Vår kontaktinformation följer efter bilderna på 
föreslagen nybyggnation. 
  

Nybyggnationer är gråmarkerade i följande bilder som tagits fram av arkitekt. I 

stadssiluetten är nya byggnader rödmarkerade. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

  

Kontaktinformation: 
  

Talesperson: Paula Grossman 

Mail: info@munchenbryggeriet.se 

Nummer: Paula Grossman 0707-77 44 99, Birgit Norman Wendin 0768-04 
67 59.  
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