RÄDDA DEN MARITIMA MILJÖN PÅ BLASIEHOLMEN
Om planerna att förlägga ett Nobelcenter vid Nybrokajen på Blasieholmen förverkligas förlorar Stockholms skärgårdstrafik en betydelsefull kaj, Stockholm förlorar en kulturhistoriskt
värdefull maritim hamnmiljö och det tilltänkta centret kommer att medföra en ökad bil- och
busstrafik i en del av staden med undermåligt gatunät och begränsade parkeringsmöjligheter.
Några alternativ till Nybrokajen i form av andra tillgängliga och centralt belägna kajer i Stockholms innerstad
med kapacitet att komplettera Strömkajen för den kollektiva båttrafiken till skärgården finns inte. Båttrafiken,
resenärerna och transporter till kajerna i Stockholms innerstad kommer framgent inte att minska utan kommer
att öka och därmed också behovet av centralt belägna kajer.
Det tilltänkta nybygget kommer att medföra en ökad bil- och busstrafik i en del av staden med undermåligt
gatunät och begränsade parkeringsmöjligheter. Denna tillkommande trafik skall samsas med trafik till och från
Skeppsholmen, flera hotell, många kontor samt årligen drygt 500.000 resenärer till och från Stockholms skärgård.
Det Q-märkta tullhuset, ritat av den framstående arkitekten Axel Fredrik Nyström och uppfört under 1876
riskerar att rivas liksom de klassiska hamnmagasinen uppförda vid förra sekelskiftet. Det är en kulturhistoriskt
värdefull hamnmiljö i Stockholm som fortfarande används för sjöfart och dessutom minner om Stockholms
forna roll som sjöfartsstad. Till de som protesterar mot planerna att förlägga ett Nobelcenter vid Blasieholmen
hör protestgrupper på nätet, organisationen Stockholms Sjögård samt Skärgårdens trafikantförening.
Skärgårdens trafikantförening arrangerar Skärgårdsbåtens Dag på kvällen den 11 juni. I samband med detta
arrangemang kommer Nybrokajens betydelse för skärgårdstrafiken liksom den de historiskt intressanta byggnaderna att uppmärksammas vid en manifestation från kl. 17.00 vid tullhuset på Nybrokajen. Välkommen att
delta i manifestationen!
Du är också välkommen att delta i Skärgårdsbåtens Dag som inleds kl. 18.15 med kortege av skärgårdsbåtar
från Strömkajen i Stockholm till Vaxholm för en festkväll i skärgårdsstaden. Fartygen återvänder till Stockholm i försommarkvällen och är åter vid 23-tiden. Biljetter till Skärgårdsbåtens Dag köper du genom Skärgårdens trafikantförening, Nybrogatan 76, 114 41 Stockholm, tel. 08-662 89 02, www.skargardstrafikanten.se
e-post: info@skargardstrafikanten.se

Protestera mot planerna på Blasieholmen: https://www.facebook.com/bevarablasieholmen
Namninsamling: http://www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

