Vi skriver till dig som politiker och som stockholmarnas företrädare i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen.
Stockholms Sjögård har över 70 föreningar och organisationer som medlemmar. Dessa representerar
mer än hundratusen enskilda personer. Vi verkar inom området Rosenvik, Beckholmen,
Galärvarvsområdet, Strandvägen, Blasieholmen, Skepps- och Kastellholmen. Det som i dagligt tal
benämns ”Sjögården”.

Skickliga lobbyister har skapat en situation där ett Nobelcenter på Blasieholmen handlar om ett
ställningstagande för eller emot Nobel, om förståelsen för varumärket Nobel och den enorma
attraktionskraft som finns i Nobelpriset. Vi hade givetvis önskat att vi hade lika skickliga lobbyister
och samma resurser men vi får helt enkelt förlita oss på förnuftet.
Självklart handlar det inte om Nobel eller möjligheten att exploatera och utveckla varumärket Nobel!
Det finns inget vetenskapligt axiom som innebär att man forskar bättre, träffas bättre, delar ut pris
bättre eller har museum bättre på Blasieholmen. Däremot så finns ett vetenskapligt axiom som säger
att fartyg kräver vatten för att kunna färdas och att dess passagerare behöver en kaj för att stiga
ombord. Axiomet innebär också att fartygen ska försörjas, underhållas och förtöjas.
I dag sker det på Blasieholmen med Blasieholmsudden som en viktig, levande och utvecklingsbar
resurs för skärgårdstrafiken och djurgårdsfärjorna.
Ditt beslut handlar inte om ett Nobelcenter. Där råder nog igen oenighet - det kan man bygga på
många olika ställen. Det finns förslag som Hagastaden, SEB gamla hus på Sergels Torg eller andra
centrala platser i vår vackra stad.
Ditt beslut handlar om Skärgårdstrafikens framtid, om Djurgårdsfärjorna, om den levande kulturmiljö
som idag finns på Blasieholmen. Ditt beslut handlar också om dina väljares vilja och om vår
demokratiska process. Samrådet kring ärendet visar att det finns ett kompakt motstånd mot att
förstöra det maritima kulturarvet och rasera en så viktig profil för staden som skärgårdstrafiken utgör.
Planen och samrådssammanställningen innehåller inget skydd för riksintresset sjöfart eller
kulturmiljö. Miljökonsekvensbeskrivningen är inte komplett och undermålig.
Plan- och bygglagen syftar till att medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning skall genom information och debatt eftersträvas ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt för de politiska organen.
Vi har läst det underlag du ska fatta beslut efter och det är inte i överenstämmelse med den verklighet
som råder och den uppfattning dina väljare har!
Vi är givetvis öppna för den demokratiska processen och vi vädjar till ditt förnuft att hela planarbetet
görs om från början och får ett genomförande och ett innehåll som är värdigt vår starka demokrati.
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