KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-10-25, § 6

Tid

Torsdagen den 25 oktober 2012, kl 15.00 – 15.50

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Måndagen den 5 november 2012.

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Birgitta Holm (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Anna-Greta Leijon (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mathias Laitila Kälvemark (FP)

för Rasmus Jonlund (FP)

Ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)
Adnan Bozkurt (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Berit Svedberg och stadsarkivarien Lennart Ploom, Lotta
Backlund, Mårten Castenfors, Åse Geschwind, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena
Mittal, personalföreträdarna Marie Egnell (TCO) och Gunilla Söderlund (SACO) samt
biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§6
Svar på skrivelse om Stockholms innerstads kulturhistoriskt intressanta
bensinstationer
Dnr 4.2/4081/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2012.
Sammanfattning

Rådet till skydd för Stockholms skönhet framför i en skrivelse daterad 2012-09-03 att
ett stort antal bensinstationer i Stockholms innerstad har lagts ner under den senaste
tioårsperioden. Rådet framför att stationerna är ett viktigt uttryck för Stockholms
moderna historia och anser att miljöerna bör bevaras och lyftas fram. Orsaken till att
bensinstationer försvunnit är att miljöerna utgör en säkerhetsrisk. Risk för brand
uppstår framför allt i samband med lossning av bensin.
Förvaltningen ser positivt på att bilismens kulturhistoriskt värdefulla miljöer lyfts fram
och bevaras för framtiden. I Stockholm finns en mängd olika typer av miljöer som fått
sin form och funktion i bilsamhälle. Kulturhistoriskt värdefulla bensinstationer finns
både i innerstaden och i ytterstaden. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram
bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet. Ambitionen på
längre sikt är även att innerstadens värdefulla miljöer från tidsperioden 1960-1990 ska
läggas in i museets kulturhistoriska klassificeringskarta. I den gruppen ingår även
bensinstationer i innerstaden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår (se beslutet)
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

