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Skönhet/trivsel i flertalets smak 

• Flertalets tur efter 80 år med minoritetsregim 

• Alla kan vinna 

 

• Inte lätt ändra vanor – men det går! 

• Alla måste ta ansvar: Arkitekter, byggherrar, 
byggare, arkitektutbildning, politiker, staten, 
staden 
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”Ny bebyggelse ska utformas så att den 
blir tydligt urskiljbar i stadsbilden” 

• Påbudet i Arkitektur Stockholm öppnar för fler 
kontraster inne i stenstaden  

• Stenstadens ”sammanhållna helhet” suddas ut –  
liksom kontrast mot andra områden 
 

• Förslag 1: Ta bort påbudet 
• … och behåll stenstadens Byggnadsordning: 

Sammanhållen helhet bibehålls … äldre husens 
proportioner, färg, fasad- och takutförande 
bevaras och återställs 
 

Förslag till panelen 



Förslag: Höj kvalitén på renovering 
med enkla medel 

• Förslag 2: Kort utbildning för fastighetsägare 
inkl. BRF-styrelser 

• Stadsmuseum + organisationer? 

• Förslag 3: Pris till årets bästa 
bevarande/återställande insats 
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Förslag 4: Stadens åtgärder för 
variation och förnyelse i nya områden 

• Riktigt tidigt samråd m slutkunder, allmänhet – 
Dialog om referensexempel/skisser, lärprocess 

• Små markanvisningar –Stimulera många små 
aktörer - Bygga i etapper?  

• Arkitekter: Tävlingar? Inbjudningar? Skulptörer?  
• Styrning av arkitekturen: Vida ramar, avtalad 

kvalitetsnivå – godkännande före bygglov 
• Uppföljning av kvalitet under projektens gång 
• Modellen kräver spetskompetens och beslutskraft 

hos staden - kritik mot konsulter 
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Förslag 5: Offentligt byggande 

• Staten, landsting, kommuner svarar för en 
mycket stor del av både nybyggnation och 
renoveringar i Stockholm 

• Sverige totalt: 125 miljarder kr/år 

• Förslag: Ta fram konkret kvalitetsprogram med 
byggherrar – Återkommande uppföljning 
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Vinstchans för alla 

• Allmänhet/kunder – human arkitektur 

• Aktörer som tar chansen – varumärke, 
lönsamhet 

• Vilket parti?  

• Moderaterna! 
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Fortsättning 

• Andra föreningar 

• Vill du veta mer om något  

• Eller gå vidare med något 

• Kontakta Ulf.johannisson@telia.com 
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