
4. Motion till årsmötet för Moderaterna i Oscar Södra. 

Motionen ska mejlas senast 1 februari 2017 till Henrik.lundquist@moderat.se 

Yrkande  

Jag yrkar att vi på att Moderaterna i Oscar Södra föreslår att Moderaternas förbundsstämma i 

Stockholms stad beslutar att: 

- 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. 

Argumentation 

För ett år sedan antog vår stämma ett förslag av styrelsen att uppmana ombuden i KF att söka en 

mindre kontroversiell lösning på frågan om Nobelmuseets behov. Resultatet blev noll. Problemet 

försvinner emellertid inte, det blir värre med tiden. Därför återkommer jag. 

Stadsfullmäktiges beslut om detaljplan för Nobel Centrum på Blasieholmen  stöddes av Moderaterna, 

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

som var för projektet, ändrade sig när debatten för ett år sen klarlade konsekvenserna av beslutet.  

Det finns ett före och ett efter för alla politiska beslut. I debatten före beslutet tumlar egenintressen, 

motvilja mot förändringar och kloka eller obehagliga men nödvändiga förslag omkring. Efteråt glöms 

oftast turbulensen bort liksom vem som skall ha ris eller ros, därför att verkligheten förändras. Så 

kommer det inte bli fallet vad gäller Nobel Center, det kommer att stå kvar i sin skrikande kontrast till 

sin historiska omgivning i flera generationer. För det finns väl ingen plan att lösa just det problemet 

genom att riva all den gamla skiten runt Nybroviken, hoppas jag. 

Det folkliga motståndet har fortsatt att växa och enligt en opinionsundersökning publicerad i DN är 

endast 2 av 10 Stockholmare för Nobel Center på Blasieholmen. Kanske kommer inte andelen 

medborgare, som ogillar huset, inte att bli större än 80% när det väl är på plats, men däremot blir 

nivån på deras förtrytelse ett problem för de politiskt ansvariga. De senaste två åren har tydligt visat 

vådan för politiska partier att negligera starka uppfattningar i folkopinionen, inte minst för vårt parti. 

 

Det behövs ett omtag i frågan där det tas hänsyn till, i nu nämnd ordning kulturmiljön, 

Nationalmuseum, sjöfarten och Nobelmuseet.  En praktisk förutsättning lär vara att inte ordna en 

tävling där internationella stjärnarkitekter får manifestera sina egon på framtida Stockholmares 

bekostnad utan att ta in en arkitekt med dokumenterad förmåga att anpassa nybyggnader till en 

omgivning, som inte får skadas. Moderna museet är ett halvbra exempel, kvarteret där Karlavägen 

och Birger Jarlsgatan möts är ett bättre. Om Tullhus och hamnskjul inte kan integreras i lösningen må 

så vara, det är helheten som räknas. 

 

Självklart är det obehagligt att byta position gentemot Nobelstiftelsen för en del av de ansvariga. De 

stadigt ökande kostnaderna redan i detta tidiga skede samt tunnelbaneproblemen bör räcka som skäl 

för dem som har tunn politisk hud. Dessutom är det i det långa loppet inte politikerna som 

bestämmer utan väljarna. 
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Sannolikt kommer den juridiska processen inte att vara slut före valet i september 2018 och 

detaljplanen har då ännu inte har vunnit laga kraft. Frågan lever då i valet 2018.  Som moderat 

boende på Östermalm vet jag att det finns ett nästan mangrant motstånd mot projektet och jag är 

övertygad om att ett genomförande av projektet för mycket lång tid framöver kommer att minska 

partiets stöd särskilt på Östermalm, men även i övriga delar av Stockholm.  Det vore också naivt att 

tro att liberalerna och KD inte skulle utnyttja Nobelcenter i sin valpropaganda. 

Christer Hansson 

Karlavägen 72 A 

 

Kompletterande information 

Alla dess statliga och kommunala myndigheter och organisationer avstyrkte förslaget:  

Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, 

Sjöfartsverket (vill bevara kajer och magasinen), Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Stockholms 

Stads Kulturmiljöutskott, Stadsmuseum. 

Trafikkontoret och Stockholms Parkering AB efterlyser garage som strukits ur planen. 

Kulturmiljöorganisationer som avstyrkt förslaget 

Samfundet S:t Erik, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms Sjögård, Svenska 

Byggnadsvårdsföreningen, Europa Nostra Sverige, Norrmalms Hembygdsförening, Föreningen 

Östermalm, Förbundet för Ekoparken Sv. Turistföreningen Skärgårdens Trafikantförening, 

Kollektivtrafikant Stockholm, Stiftelsen Skärgårdsbåten, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorg, 

Kamratförbundet Flottans män Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Föreningen Röda 

Lanternan (ombordanställda) Stiftelsen Solnaskutan, Stockholm Skyline, Nätverket Liberaler för 

Stockholms skönhet, Stadsbyggnadsnätverket, Stockholm Läns busstrafikförbund, YIMBY. 


