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Liberalerna
Motion om att ta fram en strategi för nöjeslivet
Vi liberaler vill att Stockholm ska leva hela dygnet. Det handlar om att låta affärer och
kulturverksamheter ha öppet längre. Att kunna köpa mat även en sen timme. Att gå på konsert
eller dansa natten lång. En stad som fungerar dygnet runt blir tryggare och gör människor gladare
än om allt stänger efter kontorstid. Detta innebär att musikplatser och konsertlokaler, liksom
krogar och handel av olika slag måste fa plats i stadsplaneringen.
På senare tid har vi tyvärr fått se flera av Stockholms mest uppskattade konsertlokaler bomma
igen, på grund av att staden bygger om och renoverar de fastigheter som de ligger i. På Söder har
konsertlokalerna Tantogården och Debaser Slussen redan stängt, och snart förvinner Debaser
Medis och Göta Källare. På andra sidan staden larmar hyresgäster om att Stureplanprojektet
(Sperlingens backe) innebär att en av stockholmarnas mest älskade mötesplatser försvinner under
uppemot sju år. Även där behöver nöjeslokaler stänga och handeln försvinner.
Konsert- och nöjeslokaler går inte att flytta på hur som helst och ställer särskilda krav på sin
omgivning. Liksom ateljéer och verkstäder ställer de krav och tar plats, i stadsrummet och
ljudbilden - samtidigt som de tillför stora värden, förhöjer livskvalitet och gör staden mer
attraktiv. Därför är det extra viktigt att slå vakt om de få fungerande konsertlokaler som staden
har, och att. i nya stadsbyggnadsprojekt bevaka även förutsättningar för kultur, konserter och
nöjen. Några sådana ambitioner verkar den rödgrönrosa majoriteten tyvärr inte ha, av den senaste
tidens utveckling att döma. När Stockholm växer måste vi se till att bostäder och infrastruktur
byggs i hela staden. Men för Liberalerna är det självklart att vi också måste satsa på det som gör
Stockholm till en attraktivare och friare storstad; kulturen och det levande stadslivet. Då måste vi
värna både dagens och framtidens verksamheter.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
Att staden tar fram en strategi för hur ett levande nöjes- och kulturliv ska värnas och
möjliggöras när staden växer

