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Samhällsbyggnadsnämnden

Återuppbygg Schweizeribyggnaden i
trädgårdsföreningen, svar på motion (SD)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att platsen där byggnaden tidigare stod
har fått en ny, viktig platsbildning som besökare i parken tagit till sig samt
att restaurang Tropikhuset finns på plats.
Ärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Johan Anderssons (SD)
motion om att återuppbygga Schweizeribyggnaden i trädgårdsföreningen
avslås. Stadsmiljökontoret anser att platsen där byggnaden tidigare stod har fått
en ny, viktig platsbildning som besökare i parken tagit till sig. En öppen yta
som används till diverse utomhusaktiviteter under årets alla årstider. 2004 stod
dessutom Tropikhuset klart. Tropikhuset inhyser en restaurang och att
återskapa ytterligare en restaurangbyggnad strider mot de stadgar som finns. I
parken finns redan planer på att utöka kulturverksamheten. Parken har även ett
Naturcentrum med lokalmöjligheter för ändamålsenlig verksamhet.
Stadsmiljökontoret föreslår efter samråd med stiftelsen i Trädgårdsföreningen
att motionen avslås. Beslutet stöds av stiftelsen Trädgårdsföreningens park.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Återuppbygg Schweizeribyggnaden i trädgårdsföreningen, svar på motion
(SD)
Motion Återuppbygg Schweizeribyggnaden i trädgårdsföreningen (SD)
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Bakgrund
Sverigedemokraterna i Linköping har lämnat in en motion gällande en
återuppbyggnad av schweizeriet i trädgårdsföreningen. En byggnad i morisk
stil som upprättades under 1880-talet och innehöll en restaurangverksamhet.
Detta vackra schweizeri som utgjorde en historisk siluett vid parkens entré
brann dessvärre ned i april 1977. Sverigedemokraterna uppger att de vill
återuppbygga det vackra arkitektoniska kulturarvet för att återskapa en plats för
närings-, nöjes-, eller kulturverksamhet i vår populära park.
Bedömning
Stadsmiljökontoret anser att platsen där byggnaden tidigare stod har fått en ny,
viktig platsbildning som besökare i parken tagit till sig. En öppen yta som
används till diverse utomhusaktiviteter under årets alla årstider. 2004 stod
dessutom en ny spektakulär byggnad klar, med en 17 meter hög glasprisma,
Tropikhuset. Denna byggnad inhyser en restaurang och möjlighet för besökare
att titta på en medelhavsinspirerad plantering. Tropikhuset får räknas som vår
tids ”Trädgår`n” och att återskapa ytterligare en restaurangbyggnad strider mot
de stadgar som finns. Att utöka kulturverksamheten i parken finns redan planer
på vid nuvarande formgivarkollektivet. Parken har även ett Naturcentrum med
lokalmöjligheter för verksamhet som ligger i linje med parkens syfte.
Stadsmiljökontoret föreslår efter samråd med stiftelsen i trädgårdsföreningen
att motionen avslås. Beslutet stöds av stiftelsen Trädgårdsföreningens park.
Ekonomiska konsekvenser
En ekonomisk konsekvensanalys har inte bedömts vara nödvändig och har
därför inte tagits fram.
Kommunala mål
En ekologiskt hållbar kommun

Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025
och medborgana ska aktivt delta i arbetet. Linköping ska ligga i framkant för
gröna lösningar på klimatutmaningarna och i utvecklingen av miljöteknik.
Värdefulla naturområden ska säkras och kommunen ska aktivt arbeta för att
bevara den biologiska mångfalden. Den täta staden, med park- och
rekreationsområden, är den hållbara staden.
En kreativ kommun

Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska
finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I
Linköping ska det finnas en god samverkan mellan kommun och föreningsliv.
Alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och
kulturliv samt möjligheten att skapa själva.
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Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd har skett med stiftelsen Trädgårdsföreningens park.
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