Motion av Karin Ernlund (C) om en mer levande stadsmiljö under Stockholms broar
Under Skanstullsbron på Södermalm har under några år Trädgården drivit bar- och
klubbverksamhet. Köerna av stockholmare som vill in och dansa, spela pingis eller äta och
dricka något gott är ofta långa - och tack vare läget under bron finns det få grannar som
störs av musik sent in på natten.
Ändå står de flesta utrymmen under Stockholms broar tomma. Det vill Centerpartiet ändra
på. Genom att staden är generös med tillstånd och subventionerar upplåtelse under stadens
broar kan de gå från döda ytor till levande inslag i stadsmiljön. Särskilt i en tid då
nattklubbsverksamheter har svårt att hitta lokaler i staden på grund av brist på stora ytor
och grannar som störs.
Utrymmena under broar har flera fördelar. De har närhet till vatten, vilket stockholmarna
uppskattar. De är ofta långt från grannar som störs av hög musik nattetid. De är under tak
trots att de är utomhus.
Centerpartiets vision om levande stadsmiljöer under broarna är att saker ska ske
underifrån. Det är inte staden som ska bestämma vilken typ av verksamhet som ska
bedrivas. Istället ska staden bidra med förutsättningar för att kulturutövare, entreprenörer
och föreningar ska kunna nyttja platserna och öppna upp dem för allmänheten. Dock
behöver staden vita ett antal åtgärder för att detta ska kunna bli verklighet:
- Se över upplåtelseavgiftema så att det är billigt att använda platserna
- Se över regelverken för tillstånd vad gäller servering av mat, dryck och alkohol för
att det ska vara så enkelt som möjligt att bedriva servering
- Bidra med vissa mindre investeringar för att tillgängliggöra platserna
Centerpartiet vill inledningsvis se att staden satsar extra på utrymmena under och mellan
Stadshusbron och Klarabergsviadukten samt under Tranebergsbron. Vid den förra vill vi
att staden anlägger en enklare sandstrand, så som Paris gjort längs med vissa delar av
Seine. Vid den senare vill vi att staden gör att en av bropelarna kan fungera som
projektionsduk för visning av exempelvis EM och OS under sommaren 2016.
Därför yrkar jag på:
Att

staden tar fram ett brofästprogram med subventionerade upplåtelseavgifter och
förenklade regler för mat- och alkoholservering

Att

staden anlägger en sandstrand längs med Klara strand mellan Stadshusbron och
Klarabergsviadukten
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Att

staden gör en av bropelarna under Tranebergsbron till projektionsduk

Att

samtliga brofästen i Stockholm har minst en laglig grafittivägg

Karin Ernlund (C)

