Motion av Peter Wallmark (SD) om en förnyelse av Sergels torg
Sergels Torg är idag en plats som ingen stannar länge på. Torget står också inför stora renoveringar, då
underhållet är eftersatt. För att göra platsen mer tilltalande föreslår Sverigedemokraterna att det
nuvarande torget byggs över så fotgängarna kommer upp i marknivå. Staden är i behov en en central
publik yta som tillför ett mervärde för Stockholmare och besökare. Den kommande renoveringen av
”Plattan” ska utföras varsamt för att tillvarata platsens kulturvärden.
I dagsläget kan den nedsänkta Plattan bara nås från den omgivande utomhusmiljön via en trappa från
Drottninggatan och en liten trappa upp mot Kulturhuset. Underjordsmiljön kan bara nås via rulltrappor
långt ifrån det öppna torget och från de inglasade delarna av tunnelsystemet. För fotgängare utgör det
nedsänkta torget idag lite av en barriär mellan de olika kvarteren omkring torget - det går inte att som
på vanliga stadstorg "snedda" över torget till andra sidan, just på grund av nivåskillnaderna.
Hela dagens torg ska finnas kvar, med sitt karakteristiska svartvita mark-mönster. Under tak kan torget
fungera ännu bättre än idag som stockholmarnas vardagsrum, för kultur, möten och demonstrationer.
Torget får en körbar anslutning mot Beridarebansgatan, en trappa mot Drottninggatan och en entré ner
mot befintligt torg via befintlig trappa. Det finns även utrymme för nya butiker mot Drottninggatan, om
man bestämmer sig för att ta bort en del av trappan.
Med vårt förslag blir torget mer användbart under hela året. Med denna lösning går det att arrangera
julmarknader och festivaler året om – i en trygg och vacker miljö som ett öppet, demokratiskt och
ständigt föränderligt offentligt vardagsrum, ett nav i Stockholm.
Sergels Torg har ett högt politiskt- , symbolmässigt- och arkitekturhistoriskt värde. Det bör användas
och utvecklas med utgångspunkt från dess sociala visioner och modernistiska designideal.
3 bilder bifogas detta dokument.
Jag föreslår
att Stadsbyggnadskontoret tar fram en plan för genomförande av motionens intentioner.
Stockholm den 1 februari 2021
Peter Wallmark

