Förslag till ny utformning av
Östermalmstorg
Östermalmshallen har äntligen öppnat efter sin långa renovering och den
provisoriska saluhallen ska nu plockas ned. Men hur ska det nya
Östermalmstorg se ut?
Det är hög tid för att diskutera detta, därför har Sverigedemokraterna tagit
fram ett förslag då vi menar att en öppen debatt om hur staden ska byggas på
sikt ger en trevligare och vackrare stad.

Så här ser vårt förslag ut uppifrån. Östermalmshallen i förgrunden.

Vi föreslår ett förstärkt gångstråk mellan Humlegårdsgatan och Storgatan, ytor
med många blommor och mycket grönt. Det nya torgets nav är en fontän med
uteserveringar och parkbänkar runtom.
Det ger en ombonad och välkomnande känsla av samma sort som finns i
Berzelii Park. Alla dagens träd och parkeringsplatser är kvar, liksom

Östermalmsgrillen som dessutom kan bygga ut sin verksamhet om det finns
intresse.

Östermalmstorg är en lämplig plats för det föreslagna minnesmärket över
Östermalmsbon och musikern Avicii. I mitten av fontänen föreslår vi en staty
med mixerbord och vattenkonst. Kvällstid finns ett vackert ljusspel, kanske
ibland med musik till.

Samlade runt fontänen med sina planteringar föreslår vi fyra nya paviljonger
för handel och caféer. På sommaren kan det bli trevliga uteserveringar uppe på
taken. Arkitekturen med gjutjärnspelare och glasväggar är inspirerad av
basaren som låg längs Norrbro.

På torget finns verksamheter som skapar ett flöde av människor, bänkar att
sitta på och genomtänkt belysning. Sverigedemokraterna vill skapa en trygg och
välkomnande plats med mycket grönt som finns till för alla.

I fonden mot Storgatan föreslår vi två mindre tegelbyggnader med toppiga tak
inspirerade av Östermalmshallens vackra torn som innehåller toaletter och
kiosker.

Intill en av paviljongerna skapas en inhägnad lekplats för mindre barn.

Torgets nya utformning sedd från sidan, med paviljonger och fontän i mitten.

Sverigedemokraterna i Stockholms stad vill ha vackrare hus och tryggare
platser. Vi säger nej till nya lådor och att bygga sönder det som fungerar bra.
Men vi säger ja till att bygga nytt som är väl anpassat till omgivningen och
kulturhistorien.
Varje förändring ska göra staden till en bättre plats och vi vill att medborgarna
engagerar sig för att skapa en bättre, vackrare och tryggare stadsmiljö. Hör
gärna av dig om du har egna förslag och tankar eller om du har några frågor.
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