KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-10-15, § 4

Tid

Tisdagen den 15 oktober 2013, kl 16.00 – 16.25

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 22 oktober 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Johan Nilsson (M)
Tony Nilsson (S)

för vakant (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Mårten Castenfors § 8,
Anna-Karin Ericson, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Roger Ticoalu samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO) och borgarrådssekreteraren Jonas
Uebel och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§4
Remissvar av motion (2013:51) från Tomas Rudin (S) om möjligheterna
att anlägga en vertikal park i city
SSA Dnr 1.6-9903/13
Dnr 4.1/2859/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma
förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens och
Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och Stadsarkivets gemensamma tjänsteutlåtande från den
25 september 2013.
Sammanfattning
Motionären föreslår att uppdra åt stadsträdgårdsmästaren att utveckla idéerna kring
vertikala parker i Stockholm samt att låta utreda möjligheterna att upprätta en vertikal
park i city, t ex på Kulturhusets baksida eller annan lämplig gavel nära Sergels torg.
Kulturförvaltningen anser att gröna och nyskapande initiativ med internationella
förebilder kan tillföra innerstaden mervärden. Det är viktigt med höga konstnärliga
ambitioner och kulturhistoriska utgångspunkter i sådan gestaltning liksom urval av
byggnad. Förvaltningen samverkar gärna med övriga aktörer i nyskapande initiativ
som det föreslagna.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl. (M), vice
ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) föreslår (se beslutet).

2)

Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att bifalla motionen
Att därutöver anföra:
Det är positivt att förvaltningen inte ställer sig negativa till möjligheterna att
anlägga vertikala parker utan vill vara med och samverka med andra aktörer om
initiativ inkommer om att anlägga vertikala växtväggar. Väggar som renar
luften, isolerar från buller och vädrets makter och är väldigt tilltalande.
I Linköping och Helsingborg har man tagit steget längre och bygger nu vertikala
växtväggar på både befintliga och nya hus i samband med bomässa och
omdaning av centrala offentliga platser. I Linköping är tanken att det
cylinderformade LHT-tornet med vertikala växtväggar ska bli en primusmotor
för gränsöverskridande möten och hjärtat i LinköpingsBo 2016. I Helsingborg
väljer man grönt istället för grått. Växtväggen på Sundstorgets pumphus är en av
de första vertikala trädgårdarna i Sverige ute i offentlig miljö.
I enlighet med motionens förslag skulle en växtvägg ersätta en betongvägg i
centrala city där staden och människorna skulle må bra av mer växlighet och s.k.

”gröna lungor än mer betong. Det är centralt, många passerar platsen och många
vill ha mer grönt.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun m.fl.
(M), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Motionen tar upp en intressant möjlighet att utveckla Stockholms gröna rum på
ett nytt och innovativt sätt. Grönytor i den bebyggda miljön bidrar till bättre
livsmiljö, renare luft och ökad biologisk mångfald. Flera förslag på platser att
skapa vertikala parker anges i motionen och kulturförvaltningen bidrar med
ytterligare idéer och anger att de gärna är behjälpliga i processen och vill gärna
vara med i samverkan med flera aktörer. Miljöpartiet har tagit fram en plan för
en ny stadsdel som vi kallar för Bromma parkstad med 50 000 bostäder och 30
000 arbetsplatser och plats för mycket grönska och många vertikala parker.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

