Utlåtande 2010:84 RVIII (Dnr 312-2498/2009)

Norra Smedjegatan – Gatan som försvann
Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
Motion (2009:49) av Birgit Marklund Beijer (s) om ”Norra Smedjegatan –
Gatan som försvann” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Madeleine Sjöstedt anför följande.
Ärendet
Birgit Marklund Beijer (s) föreslår i en motion (2009:49) om Norra Smedjegatan – Gatan som försvann för det första att en minnesskylt av lämplig utformning sätts upp i den nuvarande Gallerian, Hamngatan 37, för att ihågkomma
den numera försvunna gatan Norra Smedjegatan. I motionen föreslås för det
andra att stråket genom Gallerian återfår sitt gamla namn Norra Smedjegatan.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret har inga synpunkter på förslaget att sätta upp en
minnesskylt men avstyrker byte av namn på gatan, då det nuvarande namnet är
väl inarbetat.

Kulturnämnden tillstyrker förslaget om skylt men avstyrker förslaget om
namnändring, då de anser att namnet Galleria efter ca 30 år har en egen hävd.
Stadsbyggnadskontoret har avgett ett yttrande i vilket anförs att kontoret
inte har något att invända mot att en minnesskylt sätts upp.
Mina synpunkter
Det är positivt om olika historiska tidsskikt är avläsbara i staden. Både för
besökare och för stockholmarna själva är kunskapen om staden som kulturlandskap berikande. Jag har därför inget att invända mot att en skylt sätts upp i
eller vid Gallerian om platsens tidigare namn och historia. Liksom övriga remissinstanser avstyrker jag ett byte av namn på gatan, då det nuvarande namnet är väl inarbetat i stockholmarnas medvetande.
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande
Motion (2009:49) av Birgit Marklund Beijer (s) om ”Norra Smedjegatan –
Gatan som försvann” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.
Stockholm den 9 juni 2010
På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN
Madeleine Sjöstedt
Ylva Tengblad

ÄRENDET
Birgit Marklund Beijer (s) föreslår i en motion (2009:49) om Norra Smedjegatan – Gatan som försvann för det första att en minnesskylt av lämplig utformning sätts upp i den nuvarande Gallerian, Hamngatan 37, för att ihågkomma
den numera försvunna gatan Norra Smedjegatan. I motionen föreslås för det
andra att stråket genom Gallerian återfår sitt gamla namn Norra Smedjegatan.
BEREDNING
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2010 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret har i sak inga synpunkter på förslaget i motionen att sätta
upp en minnesskylt i den nuvarande Gallerian för att minnas Norra Smedjegatan som
stråket tidigare hette innan regleringen av Norrmalm. Kontoret anser att detta är upp
till berörd nämnd att avgöra om minnesskylt av lämplig utformning ska sättas upp i
Gallerian, vilket får prioriteras gentemot nämndens övriga behov. Stadsledningskontoret anser dock att ett namnbyte av stråket genom Gallerian vore olyckligt mot bakgrund av att detta är ett så väl inarbetat namn sedan en lång tid tillbaka.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2010
Att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2010 har i huvudsak följande lydelse.
Kulturförvaltningen tillstyrker förslaget om skylt. Namnet Gallerian har idag efter
ca 30 år en egen hävd varför förvaltningen avstyrker förslaget att ändra namnet på
stråket genom Gallerian. Förvaltningen tycker dock att det är positivt att olika historiska tidsskikt är avläsbara i staden och välkomnar därför ett uppdrag att tillsammans

med Samfundet St Erik ta fram en skylt för platsen.

Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontorets kontorsyttrande daterat den 10 mars 2010 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsbyggnadskontoret har inget att invända mot att en minnesskylt sätts upp i den
nuvarande Gallerian för att markera var Norra Smedjegatan en gång låg.
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Motion av Birgit Marklund Beijer (s) om Norra Smedjegatan - Gatan som försvann
Dnr 312-2498/2009

Stockholms centrala del under tidigt 1900-tal var både trångt och nedslitet.
Transporterna som alla gick genom stan fungerade inte och bebyggelsen var
blandad och långt ifrån ändamålsenlig. Sedan länge planerades en stor ombyggnad men kristider och världskrig kom emellan.
I början av 50-talet kom man så igång och började med att arbeta sig igenom husmassorna bakom konserthuset ner mot det som senare skulle kallas
Sergels torg. Rivningarna som genomfördes hantverksmässigt och gick långsamt blev med tiden allt mer omfattande. När efter ca 30 år arbetet avslutades
hade enbart ca hälften av alla de från början planerade rivningarna genomförts
men då hade stockholmarna hunnit tröttna. Det blev då stopp. Trots det blev
den här s k Nedre Norrmalms reglering den mesta omfattande ombyggnaden
av en stad som genomförts frivilligt i modern tid i Europa.
Om man jämför en gammal Stockholmskarta med en modern finner man att
så gott som alla gatorna från före cityomvandlingen finns kvar och går att återfinna. Ett undantag är Norra Smedjegatan.
Norra Smedjegatan var en ganska trång och lite högt belägen gata som gick
ungefär där Gallerian går idag, dvs Hamngatan 37. Där låg bl a S:ta Eugenia
katolska kyrka men också många bostadshus. Gatan försvann helt när kvarteret
sanerades.
Minnesmärke eller skylt efter denna gata har inte kunnat återfinnas. Då de
övriga äldre gatorna finns kvar i en eller annan form föreslår jag att en skylt
över Norra Smedjegatan sätts upp på ett lämpligt ställe i Gallerian, alternativt
att stråket genom Gallerian återfår sitt gamla namn, Norra Smedjegatan.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
att en minnesskylt av lämplig utformning sätts upp i den nuvarande
Gallerian, Hamngatan 37 för att ihågkomma den numera försvunna
gatan Norra Smedjegatan
alternativt
att stråket genom Gallerian återfår sitt gamla namn Norra Smedjegatan.
Stockholm den 30 november 2009
Birgit Marklund Beijer

