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Referat f rån debatt 7.12-Bg rörande kontorsbygget
vid Sveaplans Gymnasium.( Arrangörer: Haga-Brunnsvikens vänner
och Bellevueförbundet.)

lr/edverkande politiker från Byggnadsnämnden:

Arne Malmgren vpk( 10 år i Byggnadsnämnden) Mot bygget.
Staffan Hedblom fp (kom ej)
Gunnar Söderholm s. För bygget.
Sven-Erik Asplund sp. Mot bygget.
Kerstin Westerlund c. Mot bygget.
Carl-Erik Skårman m ( borgarråd och byggnadsnämndens ordf.)För
bygget.

Debattledare: Anders Nerman

lnledande talare: Jana Zupanck. Ordf. i Bellvueförbundet,
landskapsarkitekt.
Bengt Edlund, arkitekt, prdf. i Haga-Brunnsvikens Vänner.
Prof Bengt Tideman, arkitekt.
Magnus Olausson, intendent på Stadsmuseum, expert på engelska
parker.
Bengt OH Johansson, Riksantikvarieämbetet.
? Holmberg, landskapsarkitekt
Bo Carpeland, boende i området.
Claes Grill, Wenner-Gren Center
Bengt Wrange, Vårt Stockholm.

Samtliga inledande talare hade tunga argument emot bygget
Här några minneanteckningar:

Bengt OH Johansson, Riksantikvarieämbetet: Ämbetet utpekar
riksintressen. Begäran om minnesförklaring ställs till
Länsstyrelsen, som sedan tillfrågar Riksantikv.ämbetet. Efter en
förklaring om minnesmärke måste miljön anpassas till detta.
Frågan om vad som sker med Bellevue och Haga-Brunnsviken och
Djurgården måste betraktas som ett riksintresse!
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Stockholm har två sällsynta egenskaper som stad;

* samspelet bebyggelse- vatten

* vårt förhållande till Djurgården och Haga-Brunnsviken.

Varje generation forsätter att knapra på Djurgården och
Brunnsvikens omgivningar. Det är mycket oroväckande.

Vi måste minnas att det är människor och landskap det
handlar om. Hela området utsätts för obotlig skada!

Vi talar inte bara för oss själva utan för en stor allmänhet

Vi efterlyser en konsekvensutredning för omgivande miljö.
(sådana utredningar görs av Fastighetskontoret).

Bengt OH Johansson vände sig särskilt mot sättet att
förhandlingsplanera och i detta fall har metoden att " göra upp
i förväg " använts av staden och Hjärt-Lungfonden.

Fonden har köpt Sveaplans Gymnasium mot ett löfte av staden att
få bygga ett kontorskomplex på marken bakom gymnasiet. Ett 15
m. högt, kompakt hus kommer att resa sig med utsikt över
Bellevue.

Först efter att denna överenskommelse var gjord hamnade ärendet
i Byggnadsnämnden och då var redan politikerna där överspelade.

Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner: Bengt visade med en
oh den mycket massiva planering som för närvarande pågår runt
hela Brunnsviken( inkl Frescati) där det inte längre finns ett enda
separat område som inte berörsl
Man planerar för kontor, institutioner och bostäder i hela
området! Antalet kvadratmetrar planerade kontor och bostäder
är uppe i mycket höga siffror!

Bengt efterlyser att man redovisar de samlande konsekvenserna
och att man gör en optimal bedömning.
I alla förslag som lagts för området saknas
stadsbyggnadsidder. Detta kommer att få mycket allvarliga
konskvenser för det framtida Stockholm.
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Frågor som är viktiga att ställa:

Hur skall vi leva?

Hur skall staden vara organiserad?

Stockholm behöver komplement till stadsbebyggelsen.

Rekreationsområdena står högt i kurs hos stockholmarna! När man
lägger sådana här planer måste en rekreationsplan finnas
med. Här saknas överhuvudtaget planer för detta och även för
konsekevenserna.
Politikerna ägnar sig nu åt kortsiktiga lösningar utan att ta ett
helhetsperspektiv och Bengt Edlund bedömer situationen som
mycket alarmerande!

Bengt Wrange: Vårt Stockholm: Naturen i Stockholm( de berörda
områdena) tål inte mera. Den stora trafikökningen är mycket
farlig och bör begränsas. Lungcancerfrekvensen är dubbet så stor i

Sthlm som i övriga landet.

Att bygga som man nu planerar och beskära stadens befolkning
möjlighet till närrekreation( områden dit man lätt kan ta sig utan
att åka bil) kommer att ge svåra konsekvenser). Det ger en
f örsämring av allas livsmiljö.

Wrange hänvisade till fastighetsborgarrådet Monica Andersson,
som skrivit i en 4-års plan att:
" Stadens utveckling måste bromsas och anpassas till
människorna."

De närvarande politikerna:

Vpk, sp och c förklararde att de blev överkörda i ärendet och bara
ställda inför fakta. Vpk:s Arne Malmgren som suttit i 10 år i

byggnadsnämnden sade sig " sakna ord " för hur planeringen går
till.
Sven-Erik Asplund, sp. sade att hans parti var emot att man
bygger på parkmark och grönområden. Likaså Kerstin Westerlund
från c, som inte vill att man bygger på parkmark men som var mkt
bestämd när det gäller frågan om behovet av att man bygger
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bostäder( där det finns utrymme utan att skada ...)

Gunnar Söderholffi, s, uppträdde som representant för
betongpartiet, vilket han själv nämnde! Han menade att de
nedslitna skolorna och bristen på pengar gjorde att man måste ge
sig in på sådana affärer som man nu gjort och att man fick ta
obehaget med störd natur. " Eller finns det någon som vill höja
skatten?" var hela tiden hans argument. Han påstod också att det
inte längre gick att fatta beslut i Sthlm som var " enbart bral"

lngen av politikerna visade någon ambition att vilka tala om
helheter, om konsekvenser, offi kommande generationers behov av
rekreationsområden, m.m.

Carl-Erik Skårman visade flera ggr irritation över att
diskussionen uppehöll sig vid hela Brunnsvikenområdet. " Jag är
inbjuden för att diskutera bygget bakom gymnasiet enbart..."

Han påpekade också, att kanske Hjärt-Lungfonden drar sig ur nu
när bygget blivit någon meter lägre än planerat( pga protesterna)

Då visade en deltagare upp ett prospekt, där fonden visar
ritningar på bygget och inbjuder samarbetspartners!

Claes Grill från Wenner-Gren Center sa att "sån't ska vi inte gå
på."
Han hade ett par dagar tidigare haft besök av sprängarbasen som
sagt att " vi börjar spränga efter nyår!|"

När jag lämnade mötet vid 21.30-tiden gjorde jag det därför att
jag uppfattade att det fanns en skrämmande brist på
helhetstänkande hos dom ledande politikerna( s och m)

Framförallt tycker jag att Carl-Erik Skårmans sätt att debattera
är värt kritik. Nyanslöst, glidande( tala om annat än det
gäller), raljerande.

Vi runt Bergiusvägen kommer sannerligen att behöva vässa våra
argument och sluta oss samman med andra goda krafter( flera
fanns representerade på mötet)
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