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Motion 
av herr andre vice ordfö7'anden F7'edrik Ström i fråga om 

åtgäl'der för tillhandahållande på billiga villk01' av ateljeer 
åt kOlUJtnä7'er . 

. Stockh~lms konstnärer, vilka äro en i alla avseenden utomordentlig 
tIllgång for vår stad, sakna dessvärre ändamålsenliga ateljeer till för dem 
överkomliga hyror. Flem av de ateljeer, som tidigare funnits, ha gått all 
världens väg och andra ha blivit otjänliga för sitt ändamål. Både målare 
och bildhuggal'e lida brist på lokaler . Den enskilda byggnadsproduktionen 
saknar intI'esse att till billiga priser uppföra konstnärsateljeer . Det synes 
under sådana omständigheter vara stadens plikt att träda hjälpande emellan. 

Staden har icke saknat sinne för denna sak. Stadsplanenämnden lär 
vid Fredhäll på Kungsholmen ha avsett, att ett tomtområde skulle användas 
för konst.närsateljeer. Emellertid lära kostnaderna genom imäknande i 
hyran av dyrbara gatukostnader ha blivit oöverkomliga för flertalet konst· 
närel', som i regel äro fattiga. 

Det är av vikt för konstnärerna att bo relativt centralt. De kunna 
icke med sina ateljeer hänvisas till förorterna. Staden borde till rimligt 
och överkomligt pris ställa tomter till ett visst antal till förfogande på 
Kungsholmen och Södermalm åt konstnärer, som önska uppföra atelje· 
byggnader eller ateljaer med bostäder. Genom att icke belasta områdena 
för konstnärsateljeer med annat än billigast .. tänkbara tillfartsleder borde 
en reduceriug av tomthymn kunna tänkas . Avenledes borde staden i sina 
fastigheter i Gamla Staden kunna tänkas iureda moderna ateljeer till rim· 
liga villkor. Närmast synes. det tilltänkta ~.mråd.et vid ,Fred~äll .bö~a genom 
lämpliga åtgärdel' av förbilhgande natur goras 1 ordmng for SItt andamål. 

I anslutning till vad ovan sagts hemstalles , 

att stadsfullmäktige måtte låta vidtaga åtgärder i syfte att 
iordningställa ett visst antal tomter och nybyggnader till billiga 
prisel' för ernående av ateljaer åt i staden bosatta konstnärer. 

Stockholm i december 1937 . 
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Ull 
, 'U' d AdJ/Q.dt ptI bil/ig •• il/kor av .tt/jt ... dl ko .. ,t" lirer 

.... g. .tg4rdu f1ir h .a. a 

Bilaga. 

Undertecknade vilja på det livligaste ansluta ig till den tanke, SOlD 

framföres i motion inom stadsfullmäktige angående bostäder ooh atelje:~ 
för konstniirer, 

Stockhohn den 15 decemher 1937. 
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