Stockholmsupproret
Manifestation för Stockholms kulturella och grönblå värden på Sergels
torg 17 maj 12.00
Fram till 2030 ska Stockholm förtätas med 140 000 nya bostäder, dessutom med krav på
tillhörande offentlig service; skolor, förskolor etc. Denna expansion ska förverkligas bl.a.
genom att den centrala staden utvidgas och integrerar olika närförorter som s.k.
stadsutvecklingsområden. Som en del av denna utvidgning vill Stockholm stad bygga en
skola i parkområdet vid Trekanten.

Ja till skolan - Nej till platsen
Vi menar att det är viktigt att både vara öppen för behoven av nya bostäder med tillhörande
service, samtidigt som dessa behov alltid måste avvägas mot andra starka allmänintressen
och samhällsvärden. Vi stöder därför stadens planer på att utöka antalet befintliga
elevplatser i Gröndal med 1400 nya elevplatser genom tillbyggnader av skolor och genom en
ny skola vid Lövholmen. Men vi säger nej till stadens planer på att bygga en ny skola i
parkområdet vid Trekanten. Det lagstadgade skyddet för ett strandområde i en central park i
Stockholm borde inte kunna ifrågasättas! Vi menar dessutom att det finns andra alternativa
platser i närområdet att lokalisera skolan till.

Värna parkområdet Trekanten - Vinterviken
Det sammanhängande parkområdet Trekanten - Vinterviken skulle kunna beskrivas som ett
Stockholms Central Park. Det är mycket uppskattat idag och kommer att få än större
betydelse när Stockholm ska förtätas. Vi menar att om man avväger olika allmänintressen så
att man beslutar sig för att exploatera parkområdet vid Trekanten, är risken överhängande att
skyddet för övriga parkområden och stränder vid Trekanten och Vinterviken kommer att väga
lätt i framtiden.
För att manifestera vårt engagemang för att värna parkområdet Trekanten - Vinterviken och
för att säga nej till en skola vid Trekanten kommer Gröndals Intresseförening att delta i
Stockholmsupproret på Sergels Torg Lördagen17 maj 12.00. Initiativtagare till
Stockholmsuppropet är Föreningen Bevara Slussen. Inbjudna är alla de som vill se en
varsam, långsiktigt hållbar utveckling av staden präglad av stor respekt för de kulturella och
grönblå värden som gör Stockholm till en av pärla bland världens huvudstäder. Värden som
är viktiga för alla som bor här, för alla som kommer att bo här i framtiden och för alla som
besöker staden.
Välkomna att manifestera ert stöd genom att göra vår sak till er den 17/5!
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