Stockholms läns landsting

INTERPELLATIONSSVAR

Investerings- och fastighetslandstingsråd

LS 2016-1069

Paul Lindqvist (M)

Svar på interpellation 2016:21 av Rickard Wall (-) om stopp för
utförsäljningen av landstingsparken
Rickard Wall har ställt ett antal frågor vilka besvaras nedan.
Anser du fortfarande att det är aktuellt att gå vidare med försäljningen av delar av
Landstingsparken, och i så fall, vilka är dina planer för projektet?
Landstingsfullmäktige beslutade i samband med beslut om SLL Mål och budget 2017, LS 20160257, att ge landstingsstyrelsen ett tydligt uppdrag att utreda framtiden för fastigheterna Asplunden 6
och 7 där Landstingsparken är belägen. Fullmäktige angav samtidigt att en förutsättning för
uppdraget är att områdets parkkaraktär bevaras och utvecklas. Mot den bakgrunden så anser jag att
det fortfarande är aktuellt att gå vidare med att utreda förutsättningarna för en försäljning av delar av
Landstingsparken.
Fastigheterna Asplunden 6 och 7 ligger i ett attraktivt bostadsområde på Kungsholmen mellan Norr
Mälarstrand och Hantverkargatan nära Rålambshovsparken och Stockholms Stadshus. Fastigheterna
består, förutom av uppskattade grönytor, av ett antal byggnader men också asfaltsbelagda och
hårdgjorda ytor, vilka skulle passa mycket väl för bostadsexploatering i en stad som är i stort behov
av fler bostäder.
Landstingstomten är inte en park i formell mening, utan tomtmark som landstinget ändå upplåter åt
allmänheten. Avsikten är att fortsätta göra det även om delar av fastigheten bebyggs.

Anser du att en ljus, luftig och öppen miljö runt Landstingshuset, med bl a dagisverksamhet
och ytor för lekande barn, har något värde att tala om i sammanhanget?
Möjligheten för barn att komma ut och uppleva fauna och flora är viktig och vid utformning av
framtida bebyggelse är det angeläget att barnperspektivet tas med.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 24 oktober 2016

Paul Lindquist (M)
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