
3. Motion till årsmötet för Moderaterna i Oscar Södra 

Motion mejlad den 31 januari 2017 till Henrik.lundquist@moderat.se 

Yrkande  

Jag yrkar vi på att Moderaterna i Oscar Södra beslutar att; 

- Aktivt verka för att stoppa rivningen av det Kungliga Tullhuset på Blasieholmen från 1876. 

- föreslå att Moderaternas förbundsstämma i Stockholms stad beslutar att: 

o Ge den moderata fullmäktige gruppen i Stockholms stadshus i uppdrag att föreslå 

Stockholms stadsfullmäktige att återkalla detaljplanen för Nobel Center på 

Blasieholmen från den juridiska processen innan ärendet är lagakraftvunnet. 

Yrkandena ska tas som enskilda yrkanden. 

Argumentation 

Stockholm är en vacker stad och det beror till stor del på samspelet mellan vattenytor, landlinjer och 

byggnader. Vi måste värna våra vackra kulturbyggnader, inte riva dem. Att riva det Kungliga Tullhuset 

skulle förstöra en del av Stockholms prägel och skulle ge en skada som inte går att reparera.  

En väg att stoppa rivningen är att Stockholms stadsfullmäktige återkallar detaljplanen för området 

där Tullhuset står. Det är detta det andra yrkandet syftar till.  

Om Stockholms stadsfullmäktige inte återkallar detaljplanen så skall Moderaterna i Oscars ändå 

aktivt arbeta för att rivningen stoppas genom andra lämpliga åtgärder enligt det första yrkandet.  

Om Stockholms stadsfullmäktige återkallar detaljplanen betyder det att det planerade Nobel Centret 

inte kan byggas på Blasieholmen. Motionären motsätter sig inte att ett Nobel Center byggs men 

anser att det finns bättre platser. Sedan flera år tillbaka har Stockholms forskningsområden inom 

Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU) utökats 

och mer eller mindre byggts ihop. Mittpunkten är området vid Wenner Gren Center och där finns ett 

stort obebyggt område. Ett Nobel Center här skulle hamna som ett nav med ekrar ut till KI, SU, KTH 

och Handelshögskolan. En perfekt plats i mitten av den forskning som bedrivs i Stockholm inom de 

områden som det utdelas Nobelpris i. Det behövs inga rivningar i detta område och bygget skulle 

troligtvis inte bli försenat av omfattande arkeologiska utgrävningar vilket kan inträffa på 

Blasieholmen.  Förutom närheten till dessa forskningssäten ligger området nära E4-an och vägen in 

till Stockholm från Arlanda. Detta läge skulle underlätta för resande och för polisen som inte behöver 

spärra av lika mycket när dignitärer kommer på besök till Nobel Center. Sveavägen skulle åter kunna 

bli paradgata från Nobel Center in mot Konserthuset. 

Stadsfullmäktiges beslut om detaljplan för Nobel Centrum på Blasieholmen (NC) stöddes av 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern. Övriga sex partier i fullmäktige partier röstade emot.  

De moderater som då stödde beslutet om detaljplanen borde i dagsläget ha fått gott om argument 

för att idag kunna medverka till att stoppa rivningen av Tullhuset och dra tillbaka detaljplanen och 
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det utan att tappa ansiktet. Om inte sakargumenten om att bevara vår vackra stad biter så borde de 

röstande i fullmäktige ta intryck av den folkliga opinionen. Enligt en opinionsundersökning publicerad 

i DN är endast 2 av 10 Stockholmare för Nobel Center på Blasieholmen. Motionären känner till flera 

personer som i alla år röstat på moderaterna men som i nästa val, pga Moderaternas stöd till att riva 

Tullhuset och bygga ett Nobel Center på Blasieholmen, kommer att rösta på ett parti som är emot att 

riva Tullhuset. Detta gäller inte bara i Kommunalvalet utan även i Riksdagsvalet. Vem vill rösta på ett 

parti som inte vill lyssna på sina väljare och som inte vill värna vår vackra stad? 

Om Kommunfullmäktigegruppen inte aktivt kommer att göra vad den kan för att stoppa rivningen av 

Tullhuset så kommer väljarstödet för Moderaterna att minska kraftigt på alla plan. En valseger 2018 

är föga troligt om partiet fortsätter att medverka till att riva och förändra innerstaden i strid mot 

folkviljan. Att stoppa rivningen av Tullhuset kommer att bli decenniets Almkrig. Moderaterna 

kommer att stå vid skampålen med S och C. Det gäller inte minst de politiker i 

kommunfullmäktigegruppen som istället för att bli hedrade som några som skapat ett landmärke i 

vår stad blir dem som i alla tider kommer att bli ihågkomna som stadens kulturförstörare. 

Moderaterna bör driva en politik som värnar en ansvarsfull utveckling av innerstaden. Jag har inget 

emot ett Nobel Center men det nuvarande förslaget är ett tydligt exempel på en stadsutveckling som 

går i fel riktning. Blasieholmen, som är en viktig hamn och utrustningskaj för skärgårdsbåtarna, bör i 

stället rustas och ges nytt liv. Detta genom att parken bakom Nationalmuseum vårdas och förstoras 

samt genom att publika verksamheter utvecklas i de befintliga byggnader som inte behövs för 

sjöfarten.  

 

Stockholm den 31 januari 2017 

Göran Edin,  

Torstenssonsgatan 12,  

114 56 STOCKHOLM 


