
Motion till årsmötet för Moderaterna i Oscar Södra, 19 februari 2018 

Motion mejlad den 5 februari 2017 till annika.elmlund@seb.se 

Yrkande  

Jag yrkar på att Moderaterna i Oscar Södra beslutar att; 

- Moderaterna i Oscar Södra ska verka för att stoppa rivningen av det Kungliga Tullhuset från 

1876 beläget på Blasieholmen. 

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.  

Denna uppfattning har fullt stöd hos Riksantikvarieämbetet som helt avstyrker Nobel Center i sitt 
yttrande till Mark- & Miljödomstolen 5/9 2017. Moderaterna borde lyssna på Riksantikvarieämbetet 
och värna vår stad istället för att förstöra den. Riksantikvarieämbetet skriver:  
 
” Magasinsbyggnaderna som ska rivas är de sista i sitt slag som idag finns kvar inom riksintresseområdet. 

Tullhuset är det enda tullhuset från1880-talet som idag finns inom riksintresseområdet. Byggnaderna kommer att 
rivas varför de uttryck för riksintresset som byggnaderna tillsammans med omgivande miljö representerar helt går 
förlorade. Skadan är därmed att betrakta som påtaglig enligt Riksantikvarieämbetets bedömning.” 
 

Anna Köning Jerlemyr och Joakim Larsson skriver i egenskap av oppositionsborgarråd för 

Moderaterna i Stockholm stad i en debattartikel i Svenska Dagbladet tisdagen den 11 juli 2017:  

”Sett till bevarandet av kulturhistoriska byggnader som helhet, och över hela staden, så är det 

Moderaterna som har varit dess främsta beskyddare. Det var Moderaterna som var först ut med att 

vilja bevara almarna i Kungsträdgården, det var Moderaterna som räddade Münchenbryggeriet från 

rivning. Att stå upp för, och skydda, stadens kulturvärden är fortsatt Moderaternas uppgift. Det är 

därför vi sagt nej till rivningsplanen av för Astoriaflygeln, och det är därför vi säger nej till de 

omfattande rivningarna inom Stureplanskvarteret. ”  

Låt Jerlemyrs och Larssons ord om Moderaternas uppgift leda oss rätt i detta beslut och göra oss till 

stadens främsta beskyddare av kulturhistoriska byggnader.  Låt oss stå upp och skydda stadens 

kulturvärden och säga nej till rivningen av Tullhuset på Blasieholmen och aktivt verka för att stoppa 

rivningen.   

Rösta Ja till motionen dvs att: 

”Moderaterna i Oscar Södra ska verka för att stoppa rivningen av det Kungliga Tullhuset från 1876 

beläget på Blasieholmen.” 
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