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Interpellation av Karin Ernlund (C) om
arbetet med bilfria gator eller Open Streets
Dnr 107-884/2015

Trafiknämnden har fattat beslut om att göra Swedenborgsgatan till gågata på
försök under sommaren 2015. Här om dagen lanserade att även delar av
Skånegatan ska bli gågata på försök.
Att göra fler platser i Stockholm tillgängliga för folkliv, kulturliv och
matupplevelser är något Centerpartiet stödjer och drev hårt under förra
mandatperioden. Bland annat resulterade det i Open Streets på just Skånegatan
under sommaren 2013 samt på hela Götgatan under sommaren 2014, där
Götgatan stängdes av för biltrafik under helgerna, för att bereda på plats för
folkliv.
Under sommaren 2013 skedde försöket i liten skala, på en begränsad del av
Skånegatan och Götgatan, vilket gav staden tillräckliga kunskaper för att
kunna utveckla konceptet till nästföljande år. Tre helt centrala lärdomar var att
det krävs att detta sker i stor skala, att staden går in med egna resurser i form
av en projektledare och finansiering samt att staden inte tar ut sina vanliga
avgifter av de föreningar och företagare som önskar fylla gatan med innehåll.
Att det lyckade Open Streets avskaffas och ersätts med en sämre variant på
Swedenborgsgatan och Skånegatan, där dessa lärdomar inte på något sätt
beaktats är därför mycket olyckligt.
Att det dessutom saknas finansiering och en projektledare för satsningen,
samt att staden planerar att ta ut sina vanliga gatuavgifter, gör det dömt att
misslyckas. Att det heller inte finns någon anpassad lösning för hur
intresserade arrangörer kan ansöka om medverkan är också beklagligt.
Av erfarenhet vet vi att det krävs medel både från Trafiknämnden och från
Kulturnämnden för att lyckas skapa den vision som ärendet uttrycker om ett
levande folkliv på gågatan. I detta fall saknas finansiering helt.
Centerpartiet och Alliansen satsade 4 miljoner kronor på projektet Open
Streets 2014. Vänstermajoriteten har inga medel alls avsatta för sina försök
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med gågator. De bilfria gatorna blir därför bara en feg och blek kopia av
Centerpartiets Open Streets.
Med anledning av ovan är min fråga till ansvarigt borgaråd:
1. Hur avser du finansiera satsningarna på folkliv och kulturliv på
Swedenborgsgatan och Skånegatan?
2. Varför fortsätter inte majoriteten satsningen på Götgatan?
3. Varför tillsätter ni inte en projektledare?
4. Hur avser du samarbeta med kulturutövare, företag och föreningsliv för
att göra projekten lyckade?
5. Hur uppskattar ni att stadens uttag av avgifter kommer att påverka
innehållet?
Stockholm den 20 maj 2015
Karin Ernlund

