Motion

Bevara kulturhistoriska miljöer
Linköping växer så det knakar. Vi ska vara stolta över att det byggs
i en takt som gör att täcker upp det bostadsbehovet som råder enligt
Boverkets prognoser. Vår kommun tar sin del av ansvaret för
bostadsförsörjningen. Det är också positivt att staden förtätas och
vi därmed får en mer attraktiv citykärna. Som kristdemokrater är vi
dock måna om att förtätningen sker på ett sätt som värnar
kulturhistoriska miljöer. Vi tror att det krävs ett medvetet
agerande särskilt för de byggnader som uppförs i Linköpings
stadskärna. Det finns många skyddsvärda arkitektoniska miljöer i
Linköping. Byggnader som genom sin estetiska utformning säkerställer
den estetiska hållbarheten och områdets attraktivitet över tid.
Flera av våra kulturhistoriska byggnader har tyvärr under 60- och
70-talets bostadspolitik fått en kringliggande miljö med byggnation
skapat disharmonier i stadsmiljön. Vi har ett stort ansvar för att
säkerställa att de byggnader som uppförs i närheten av kulturvärden
förstärker attraktiviteten genom att samspela och förstärka
befintlig arkitektur.
En av de aktuella frågorna som belyser problematiken är den
planerade byggnationen vid Djurgårdsgatan med kulturmärkta
fastigheter som kommer skymmas av moderna byggnader. I detta fall
har kommunen inte ens gjort en kulturhistorisk analys. Det trots att
så krävs enligt befintlig detaljplan.
Vi kristdemokrater anser att vi bör skydda de byggnader som utgör en
oersättlig del av Linköpings kulturarv. Det uppnås bland annat genom
att säkerställa att kringliggande byggnation inte drastiskt tillåts
bryta med formspråket eller förstöra den rumsliga upplevelsen av
kvartersmiljöer.
Därtill önskar vi höja kommunens arkitektoniska ambitioner för
medvetet påverka det visuella intrycket av stadskärnan. Vi önskar
utveckla arkitekturen i Linköpings stadskärna i klassisk tradition.
Vi tror att den klassiska arkitekturen stärker kommunens
attraktivitet och att en stadskärna med harmoniska drag blir en bra
kontrast till de nya stadsdelarna, likt Vallastaden, som utvecklas i
andra delar av kommunen. Vår stadskärna har redan vacker byggnation.
Vi tror att intrycket av dem förstärks med fler nya byggnader där vi
exempelvis kan ställa krav på sadeltak, spröjsade fönster och
fasader. Goda exempel på nyproduktion finns i andra städer i Europa
och vi tror att Linköping kan bli en föregångare för denna trend i
Sverige. Det har inte byggts i samma höga takt som nu sker sedan
miljonprogramsåren. Därför är det läge att både vara medveten om
stadsbyggandets effekter på samhällsutvecklingen, men också hur

byggnationens utformning påverkar kommunens attraktivitet och
tillväxt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Linköping
att kommunfullmäktige beslutar
att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att
säkerställa att de byggnader som uppförs i
kulturhistoriska miljöer ska harmonisera med den
skyddsvärda bebyggelsen.

att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att
upprätta konkreta estetiska kriterier för att i Linköpings
stadskärna skapa förutsättningar för utveckling av
nyproducerade byggnader med klassiska arkitektonisk
karaktär.
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