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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att genomföra ett kulturprojekt benämnt ”KRATERN” som innebär att en
utomhusscen med tillhörande läktare anläggs i ett område, strax
norr om Yttersta Tvärgränd, i Skinnarviksparken.
Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt, då en plats för
musik och andra framträdanden skulle kunna ge området ett nytt
intressant inslag och bidra till att parken får en bredare användning.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
Fax 08-508 12 066
soder@stockholm.se
www.stockholm.se

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att vidare utreda förutsättningarna att genomföra projektet
och hur det ska finansieras.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att genomföra ett kulturprojekt benämnt ”KRATERN” som innebär att en
utomhusscen med tillhörande läktare anläggs i ett område, strax
norr om Yttersta Tvärgränd, i Skinnarviksparken.
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet den 6 februari 2014
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga 1. Vid
stadsdelsnämndens sammanträde 22 maj 2014 gavs en
lägesbeskrivning angående medborgarförslaget i väntan på att
förslagsställaren skulle ta fram en modell över förslaget och
presentera denna för stadens stadsmiljögrupp.
Medborgarförslaget
Medborgarförslaget går kortfattat ut på att omvandla området strax
norr om Yttersta Tvärgränd till en spelplats med scen och
sittbänkar. Platsens placering visas i bilaga 2. Intilliggande
bebyggelse, kvarteret Kaninen Minsta och kvarteret Haren 5, är av
stort kulturvärde och blåklassificerat av stadsmuseet.
I medborgarförslaget placeras den föreslagna scenen på befintlig
grusyta och scengolvet utgörs av granit. Ovanför scenen placeras en
portal, konstruerad av cortenstål vilken kan användas för belysning
och annan utrustning som kan behövas för teater och
musikföreställningar. Bergssidorna används som läktare där
sittbänkar, av granit eller av något passande träslag, placeras. I
bilaga 3 visas bild på modell över förslaget.
Medborgarförslaget innebär att scenen och sittbänkarna på ett varsamt sätt smälter in i den befintliga miljön men samtidigt förstärker
platsen estetiskt och funktionellt.
Modellen över förslaget finns att beskåda på Södermalms
stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.
Förvaltningens synpunkter
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Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt, då en plats för
musik och andra framträdanden skulle kunna ge området ett nytt
intressant inslag och bidra till att parken får en bredare användning.
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Platsen används idag i liten omfattning men besöks ibland av barn
som använder leksvamparna som finns placerade vid grusytan.
Då förslaget innebär relativt stor påverkan på den befintliga miljön,
förevisades den framtagna modellen för den så kallade stadsmiljögruppen 2014-05-16. Stadsmiljögruppen utgörs av representanter
från bland annat stadsbyggnadskontoret, skönhetsrådet, stadsmuseet
och stadsdelsförvaltningarna. Stadsmiljögruppen är inte en
beslutande instans, men vägledande i frågor som rör stadsmiljön.
Stadsmiljögruppens samlade bedömning av förslaget var att det på
ett diskret sätt tar hand om platsen men att man bör utreda varför
platsen ser ut som den gör idag. Stadsmiljögruppen ansåg vidare att
man bör fundera på vilka konsekvenser förslaget kan innebära för
området då man tillför nya aktiviteter som teater och musik.
Stadsmuseet saknar idag kunskap om platsens historia.
Stadsbyggnadskontoret är i färd med att färdigställa den så kallade
bergskärningsutredningen, där alla synliga bergsförekomster på
Södermalm har inventerats. I detta arbete har även historiskt
material gåtts igenom. Den färdiga utredningen kan eventuellt ge
svar på varför den aktuella platsen ser ut som den gör idag.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att vidare utreda förutsättningarna att genomföra projektet
och hur det ska finansieras.
Bilagor
1. Medborgarförslaget
2. Medborgarförslagets placering
3. Bild av modell över medborgarförslaget
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