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Motala

Motion

Skönhetsråd
Motala har sedan Baltzar von Plåtens ritande av solfjädern haft ett genomgående ide på hur
staden ska växa fram, Motala har flera ståtliga byggnader med klassisk arkitektur.
Nu när Motala växer är det därför viktigt att det finns en tanke bakom utformningen av
byggnader.
Det finns flera exempel städer i nutid uppfört byggnader i klassisk arkitektur, att det är möjligt
är bara en fråga om att vilja.
Med byggnaden på kv. Linden där Coop ska husera påminns vi alla om hur viktigt det är med
utformningen av tex fasader och huskroppar.
En arkitektur som samspelar med befintlig är något vi från Sverigedemokraterna tycker är
viktigt.
Att nya områden växer fram är oundvikligt och ses som något positivt. Dock tycker vi att där
befintliga byggnader finns ska byggnadsstilen vara enhetlig.
Livskvalitén bygger på många faktorer i en stad och något som alla påverkas av är stadens
utseende. Både visuellt eller hur staden är utformad.
Exempel är parker, grönområden och gångstråk som binder samman bostadsområden.
När nybyggnation eller ombyggnation sker lägger Motala minst 1% av projektets kostnad på
offentlig konst. Vid en ny skola kan det alltså handla om 2 miljoner kronor om summan är
200 miljoner.
Denna summa skulle kunna användas på andra sätt och inte vara så låst som den är idag.
Om flera projekt pågår samtidigt går det idag inte samverka med ovan nämnda 1% för för att
få en övergripande mer effektivt användande av det avsatta medlet för konst.
Här tycker vi Sverigedemokrater att 1% regeln ska användas på ett nytt och mer effektivt
sätt. Konst kan vara så mycket mer än ett separat konstverk. De 1% som idag är beslutade
att användas skulle kunna användas till att utforma fasad, entré eller ljussättning av områden
eller byggnader som byggs eller byggs om.
Idag har bildningsnämnden ansvaret för att konst köps in för 1 % tillsammans med
konstintendenten och referensgruppen.
De 1% ska inte bara användas för användandets skull utan vi anser att det behöver göras ett
omtag i denna fråga.
Sverigedemokraterna vill införa ett skönhetsråd likt det som funnits i Stockholm sedan 1919
med ledamöter och sakkunniga från ett brett spektra av områden. Uppdraget ska vara att att
bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnad och kulturmiljöfrågor när staden växer fram samt
vara rådgivande i dessa frågor.
Med detta vill Sverigedemokraterna i Motala:
att det utreds hur ett skönhetsråd kan införas i Motala kommun.
att Motala kommun inför ett skönhetsråd.
att Skönhetsrådet tar över ansvaret från Bildningsnämnden att hantera 1%-regeln.
att kommunens 1%-regel ses över.
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