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Förslag till beslut
1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet
som svar på remissen från kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
I motionen föreslår Malte Sigemalm (s) en tävling för konstfackselever att
utsmycka vattentorn i staden. Vinnande förslag bör genomföras. I en framtid
borde de torn som finns i staden bli en kulturell upplevelse istället för något som
upplevs som fult.
Trafikkontoret anser att förslaget att försköna torn i staden är intressant.
Vattentornen är dock mycket dominanta i landskapsbilden / stadsbilden.Uppgiften
kräver stor erfarenhet, kunskap samt känsla och kännedom om stadens utbyggnad
och struktur. Trafikkontoret avstyrker förslag till en tävling riktad till
konstfackselever. Frågan ligger i första hand hos ägarna till vattentornen. Om det
skulle utlysas en tävling i någon form deltar Trafikkontoret gärna i bedömningen.

Bilaga 1: Motion av Malte Sigemalm (2009:48)
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Remissen
Kommunstyrelsen har översänt en motion från Malte Sigemalm (s) på remiss.
Motionären föreslår att staden utlyser en tävling riktad till konstfackselever om
bästa utsmyckningen av stadens fula torn. Konstfackselever ges resurser att
genomföra vinnande utsmyckningsförslag på respektive vinnande objekt.
Motionären refererar till 1800-talet när dåvarande kunniga arkitekter t e x
Ferdinand Boberg ritade vackra byggnader av detta slag. Idag läggs ingen kraft
ned på att göra dem vackra eller spännande ur arkitektonisk mening.
Stockholm stad borde fånga upp den skaparkraft som idag finns på b l a konstfack
och ge elever i uppdrag att deltaga i en tävling om vem som kan utforma t e x
vattentorn på bäst spännande vis. Som exempel nämns Nybohov, Sätra, Tensta,
Högdalen, Tallkrogen, Vanadis.

Ärendet beredning
Motionen har remitterats till Trafik- och renhållningsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Skönhetsrådet samt stadsdelsnämnderna Skarpnäck,
Spånga – Tensta, Södermalm och Skärholmen. Remisstiden sträcker sig till den 1
april 2011.

Trafikkontorets synpunkter och förslag
Trafikkontoret anser att förslaget att försköna torn i staden är intressant. Man
måste dock ha i minnet att tornen är utformade efter tidens olika krav och syn på
industriarkitektur, dock av varierande kvalitet. Flera av tornen skulle antagligen
vinna på en utsmyckning t e x i form av målning eller ljussättning. Vattentornen
är mycket dominanta i landskapsbilden / stadsbilden och bör behandlas utan
alltför stora åthävor. De bör inte heller framträda alltför dominant mot
omgivningen.
Uppgiften kräver stor erfarenhet, kunskap samt känsla och kännedom om stadens
utbyggnad och struktur. En försköning måste analyseras ur flera aspekter och
prövas av flera av stadens instanser. Trafikkontoret avstyrker förslag till en tävling
riktad till konstfackselever. Frågan ligger dock i första hand hos ägarna till
vattentornen. Om det skulle utlysas en tävling i någon form deltar Trafikkontoret
gärna i bedömningen av inkomna förslag.
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