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Bitröd"ande milj öminister, Mark - och planmintster
Görel Thurdin
Mtlj ö och natun esarsdepartementet
103 38 STOCKHOLM

I en motion till styrelsen för Landskapsarkitekternas Riksförbunds årsmöte föreslogs att land-
sknpsarkttekterna slculle ta mer alaiv del i dishtssioner om aktuella samhtillsplaneringsprojelct
dör vår yrkeskunskap rir en tillgång.

Ett antal arbetsgrupper har dörefter bildats. W utgör den grupp som lcritisla vill granska
Denntspaketet. I LAR:s yrkesetislta regler heter det bl.a.: "Landskapsarlctiekten bör i sin
yrkesutövning strindigt vcirna om och verka för den goda miljön".

Ntir bitrödande miljöministern Görel Thurdin uttalade sig i Svenska Dagbladet 9j-10-20 om
Denntspaketet fann vi att ministerns kTittk i tre punlder direkt tangerar landskapsarkitektens
lamskapsområden mtljö, mönniskor och estettk "Dennispaketets svaga miljöprofil" - "... det
telcniska har fått dominera över det humana" - "stocldtolms skönhet och internationella rykte
som vacker stad" rir några citat ur arttkeln.

W anser att StocHtolms kulturviirde vilar i och omsluts av dess unika naturvrirden. W vill
vörna och utveckla de landskapliea sammanhaneen.
Mot denna bakgrund vtll vi söka en ny stadsbvegnadsvision - en viston som utgår från
stadens skönhet och siäl - dess sörart, en estetisk vision.

Stoclrholm har stolta traditioner kinda tnternationellt som Stoclcholmssttlen. Namn som
Irindhagen, Glemme och Blom har skapat det Stoclcholm som idag hotas av fragmentarisering.
Aven t periferin hotas den s.k. Fingerplanen och Gröna Briltet.Ekoparken har blivit ett begrepp
samtidigt som trycket ökat på dess grönska.
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W vill inte att staden i första hand betrahas som ett koppltngsschema. Vad sknll vi föra med
oss som parldradttion in i 2000-talet? W menar att vi behöver en uppvördering av parken som
lailrurbegrepp och av dess rcixsliga status genom attitydförändringar och lagslEdd. W vtll
vrirna mönnislarnas stad - den Goda Staden.

W som landskapsarkitekter kan medverka genom miljö - kansekvensbeslcrtvntngar och

framtagande av alternativ. W efierlyser riven ett forum för en fördjupad demolcratisk diskussion
rörande visioner för en framtidsstad. I ett sådant forum kan planmyndigheter föra en öppen
dialog med allmänheten om storskaliga stadsbyggnadsprojekt. En tredimensionell landskaps-
modell i stort format kan tjrina som effeloivt underlag för fördjupat demolcratiskt samråd, som
konventtonella planer srillan ger mönniskor.
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Vårt förslag ör att vt får vtsa allmönheten den helhe*bild av Dennispaketet som den har rött
att ta del av.

Stocl<holm den 29 november 799i
Landskapsarkitelcter för Stockholm
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Göran Lindberg
Karoltna Strehlenert
Jana Zupanc
Mikael Wessltng

Senom
L

L Jana Zupanc

aÄ.c

L

t


