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Borgarrådet Monica An

STOCKHOLM

toro: Ailt{tKA Et{GsrRöM

O Från hus tiil spår.
Stockholms stadsbyggnadsråd
Monica Andersson avgår som
borgarråd och blir i stället ge-
neraldirektör ftir banverket.
Vid middagstid i gårutsågs hon
till ny generaldirektör av rege-
ringen och det är ett stressat
borgarråd som mellanlandar i
sitt rum på väg till dagens
stadsbyggnadssarnmanträde.

På hennes soffbord står re-
dan blommor i vaser och i kor-
ridoren anas den outtaiade frå-
gan: Hur skall det nu gå med
stadsbyggnadsplaneringen i

Stockholm?

En profil i politiken
Efter tre år som fastighets-

borgarråd och fyra som stads-
byggnadsborgarråd har hon
blivit en profii i Stockholms-
politiken, en av de kraftfulla
borgarråd som i stället lor att
bocka och buga åt varje bygg-
nadsprojekt som erbjudits sta-
den, lagt huvudet på sned och
frågat varftir? Och hur skall
man bygga på bästa sätt? När
hon därefter proklamerat att
man skall tänka efter och med
tuggummiseg envishet frågat
efter pianering och skönhets-
värden, har även cie största av
byggherrarfått rätta sig i 1eden.
Men nu har hon fått nog.

Svårt få gehör
- Jag har haft svårt att få ge-

hör ftr min syn på stadsbygg-
nadsfrågor, säger hon stiil-
samt. En stad skall planeras ut-
ifrån medborgarna och skön-
hetsvärden. Alla människor
skall ha tillgång till bästa möj-
liga omgivningar. Där{tir mås-
te man pröva alla projekt
utifrån den här synpunkten
och även se till miljöaspekter-
na.

Kort och gott vill hon att sta-
dens politiker skall ta intiativ
och styra över hur Stockholms
skall byggas. inte låta sig ma-
nipuleras av andra. Politiker
skall inte komma efteråt och
besluta om sådant som egent-
liocn rcdrn ärheqfärnt

cialdemokrater i

delar.
- I dagens poli

tycka lika, menar
var det inte ftirr
kunde man ha ol
åsikter inom ett
Stockholm just n

helst fiireträda 1

ciella synpunkter
situationen ohåll
Jag kan inte bedrj
jag inte tror på, sr

Och i takt med
ten ftir byggnads
trycket varit stort
från byggentr6prr
da och facket.

- Men man kar
äta tio brödskivr
bara lor att baga
jobb, säger hon
Visst skall vi byg
får bostadsbrist ot
så utvecklat planr
vi behöver ett st
som 1äkerstadens
som vi bygger.

Stoppat Japans
Och planerat hr

sina år i stadshu
stoppandet av .I,

vid Norrtull, a

Nationalstadspar
na {ör trädgårdsst
ma och örnyell
Så sent som lor r

sedan invigdes ett
påtagliga cityresu
arkitekten Per
Filmstaden. Men
ningen inom poli
det allt svårare f
byggnadsråd mec
kändes telefonsan
geringen som någ

Får arbeta i por
- Att regeringer

om jag viile ha jot
bland annat på al
någon med min
nadsfilosofi. Det
chans att utvecklr
på. Här har jag r
arbeta i positiv t
järnvägen den roll
snm den hiirha Ta

\- Pris till Ekoparkens skapare
Stockholm Henrik Waldenström, skapare av Ekoparken i
Stockholm, har av turistnäringens mark-
nadslorening HSMA och Sveriges turist-
journalister STJ fått Heja Sverige-priset och
utsetts till Arets turistfrämjare.

I januari utsågs Ekoparken till världens
ftirsta nationalstadspark, vilket innebär ett
fiirstärkt s§dd ftir de natur- och kulturvär-
den området rymmer.

Henrik Waldenström har, menar prisut-
delarna, med sina båtturer i ekoparken lyc-
kats öppna allmänhetens ögon lor unik na-
tur och kultur i storstadens närhet, engage- Waldenström
rat rese- och turistindustrin på ett enastå-
ende sätt och därigenom bidragit till att Stockholm fått ett
nytt bärkraftigt bidrag ftjr framtida tusitströmmar.

Heja Sverige-priset delas ut Itjr femte året. Bland tidigare
pristagare finns Hans Alfredsson, Caj Malmros och Ingvar
Kamprad. (SvD)
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Henrik

Flela generationer
har lockats till skratt

O I den här byggnaden har
Yiktor Rydberg och Oscar
Levertin lockat stora skaror
till sina I itteratrrrföreläsninc-

Uppsala a

Mulet och tidvis lätt regn.
Temperatur cirka 5 gra-
der.
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Luttprognos : Luftföroreningshalterna var måttliga under
torsdagen. Prognosen för fredag morgon: fortsatt måttliga
halter. Källa: Miljöförvaltningen
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