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Motion
av herr S ven J o h a n s o n m.fl. (m) angående ändring av
stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.
M-gruppens gruppledare har den 14 maj 1971 gjort fö'l jande uttalande i »almfrågan»:
Moderata samlingspartiet i Stadshuset motsatte sig, enhälligt, förslaget till stadsplan för den nya tunnelbanestationen. Almarna hade kunnat räddas om partiets
linje stötts av övriga partier.
I det läge som nu uppkommit uttalar partigruppen sitt avståndstagande från de tendenser till våld och anarki som vissa gruppers uppträdande utmärkts av. En mycket
stor seriös opinion stöder dock den linje i sakfrågan som moderata gruppen i Stadshuset enhälligt arbetat för.
Partiets företrädare i Stockholms kommunfullmäktige har icke ändrat och ändrar
icke sin uppfattning att beslutet i stadsplanefrågan - vilket är anledningen till att
almarna nu är i farozonen - var olyckligt och kortsynt.
I detta uttalande instämmer vi och vin alltså understryka att verkställigheten av
i laga ordning fattade beslut icke skall kunna förhindras med utomparlamentariska
metoder. Som framgår av uttalandet har inte heller sådana metoder påverkat vårt
ståndpunktstagande i ärendet, eftersom moderata gruppen redan den 14 december
1970 i kommunfuUmäktige röstade för återremiss i syfte att erhålla ett omarbetat
förslag med en annorlunda utforlllad tunnelbanestation. varigenom almarna mellan
Karl XII: s staty och Arsenalsgatan skulle kunna bevaras.
Vårt önskemål om ett dylikt förslag kvarstår sålunda oförändrat. Då nu fullmäktigeledamöter från andra partier, som i december röstade med majoriteten
och avvisade vårt krav på återremiss, synes överväga att ändra sin uppfattning
och ansluta sig till vår linje, borde utsikterna ha ljusnat för ett förverkligande av
vår uppfattning att almarna bör räddas.
Med hänvisning till det anförda hemställes
att vederbörande kommunala organ snarast måtte vidta erforderliga justeringar i stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården, i syfte
att åstadkomma en annorlunda utformad tunnelbanestation. varige-
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nom almarna. i överensstämmelse med vad den moderata gruppen
tidigare påyrkat. skulle kunna bevaras.
Stockholm den 17 maj 197.1
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