Staden behöver fler Stockholmsrum
Stockholm ska växa med 140 000 bostäder fram till år 2030. Idag finns drygt 121 000 bostäder i
en planering som är olika långt gången. 100 000 av dem ligger utanför tullarna1. Det är i dessa
områden som framtidens Stockholm växer.
På Kulturhuset finns Stockholmsrummet. Det är ett informationscenter om staden Stockholm
beläget på bottenvåningen i Kulturhuset med ingång från Sergels torg. Det invigdes den 20
oktober 2015 av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård. Där berättas om den växande
staden, framtidens Stockholm och vägen dit.
Det är en fantastisk plats. Inte minst den modell över Stockholm som finns i golvet och där
besökaren har möjligheten att få en överblick av hur staden kan och ska växa. Tyvärr saknas stora
delar av det Stockholm där expansionen kommer att äga rum: Järva, Farsta, Skärholmen är några
stadsdelar som inte ingår i modellen. Lovvärda försök har gjorts för att kompensera och
komplettera, bland annat med Virtual Reality-versioner av bebyggelsen på Nya Årstafältet och
den planerade stadsdelen Kista Äng. Allt för att ge en bättre bild över hur staden utvecklas.
Vi menar dock att det inte räcker. Ska vi bygga ett Stockholm som håller ihop, ett Stockholm för
alla, är det viktigt att det också syns i den offentliga diskussionen. Vi vill därför att
Stockholmsrummet kompletteras med ytterligare två Stockholmsrum, placerade i Söderort
respektive Västerort. Härigenom visar vi den stad som växer samtidigt som vi bidrar till att göra
staden mer sammanhängande genom att satsa på en god offentlig miljö.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi
Att

staden öppnar två nya Stockholmsrum som fångar upp den utbyggnad som sker i
Västerort och Söderort.

Att

rummen placeras på strategiska platser i respektive område.

Stockholm den 6 maj 2019
Emilia Bjuggren och Anders Göransson

31 mars 2019 fanns 121 642 i olika stadier av planering. 68 231 i Söderort, 31 501 i Västerort och 21 928 i
Innerstan.
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