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HÄNT & TÄNKT april 2020
Efter en mild, gråmulen och regnig vinter har våren varit
tämligen kylslagen. Hela världen har drabbats av en pandemi av coronavirus som startade i Kina hösten/vintern
2019 på en djurmarknad. Regeringen har klassat covid19 som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och
har förbjudit allmänna sammankomster om fler än 50
personer. Folkhälsomyndigheten har infört ett stort antal restriktioner för att begränsa de sociala kontakterna.
Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och stanna
hemma.
Med anledning av de restriktioner som införts, så går
det inte att genomföra Samfundet S:t Eriks årsmöte som
planerat. Styrelsen har därför beslutat att ställa in årsmötet
i april och återkommer med nytt datum. Årsmötet kommer
att kallas i god tid så snart läget har klarnat och Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka sina restriktioner.
Samfundet S:t Erik har också planerat ett stort antal
program under våren, som även de måste ställas in. Vi
återkommer med information om när programmen kan
genomföras, med vandringar, visningar och föredrag, inte
minst om de olika artiklarna i 2019 års årsbok Per O.
Hallman som kom ut i november. Där beskrivs den epok
han representerar med konstnärliga stadsplaner, storgårdskvarter med gröna gårdar och trädplanterade gator som
följer terrängen, alltifrån Lärkstaden och Röda Bergen
till Gamla Enskede, Blecktornsparken och Helgalunden.
En viktig inspirationskälla idag där exploateringsintressena
tillåts breda ut sig på stadsmiljöns bekostnad.
Under vårvintern har den så kallade guldbron som
ingår i projektet Nya Slussen under stort ståhej transporterats från Kina till Stockholm. Väl på plats framgår, att
de farhågor för brons negativa inverkan på stadsbilden
som vi varnat för, dessvärre kommer att besannas. En
lutande motorvägsliknande konstruktion i åtta filers bredd
passar inte i den kulturhistoriskt känsliga miljön i Gamla
stan. Den kan dessutom få sällskap av ett Nobel Center,
vars dimensioner i detta känsliga läge framför Södermalms
förkastningsbrant ännu inte är känd.
Samfundet S:t Erik har upprepade gånger krävt att
tunnelbanan förbi Gamla stan måste grävas ned. Den är
oskyddad mot översvämningar, och om vattnet rinner in
i tunnelbanan vid Gamla stan riskerar hela tunnelbanesystemet och Citybanan att översvämmas. En sammanfattning av Samfundet S:t Eriks och Naturskyddsföreningens
klimatseminarium den 11 november finns på Samfundet
S:t Eriks hemsida. Professor Staffan Laestadius, KTH,
varnade för de havsnivåhöjningar som är att vänta med
de temperaturhöjningar som IPCC redovisar i sin senaste
rapport.

Samfundet S:t Erik har lämnat in flera starkt kritiska
yttranden, bland annat över förslagen till ny bebyggelse
på värmeverksområdet i Hässelby, S:t Eriksområdet,
Postbankshuset på Drottninggatan och televerksområdet
i Farsta. De finns på hemsidan. Vi arbetar för närvarande
med ett yttrande över samråd för området vid Norrtull
(östra Hagastaden). Dessutom bevakar vi vad som händer
med områden som vi tidigare yttrat oss över, som Sturegallerian och Gröna Lund, där det pågår en dialog om
att försöka få staden att flytta de höga åkattraktionerna
till det befintliga nöjesfältet för att värna stadsbilden och
förhindra buller i närområdet.
Jag medverkade nyligen med en artikel i DN Kultur
där jag lyfte fram Samfundet S:t Eriks uppfattning att
det byggs med en alldeles för hög exploatering, med ett
betydande folkligt missnöjde med höga hus vid trånga
gårdar, en uppjäsning av bebyggelsen Stockholms City,
grönområden som naggas i kanten och rivningar som
kommit tillbaka Spekulationsintressena är oerhört starka
i Stockholm. Bostadsprojekt finansierar infrastrukturinvesteringar idag, medan staden i tidigare epoker subventionerade marken för att hålla nere boendekostnaderna.
Jag betonade också att vi har mycket att lära av Hallmans
stadsplaner, som är en viktig kunskapskälla idag. De
kännetecknas av stadsplaner anpassade till platsen, respekt
för naturmiljö och kulturarv, öppna, ljusa och gröna gårdar,
utomordentligt vackra gator, torg och parker, väl omhändertagna offentliga rum, med ambitionen att skapa
skönhet för alla. Hallman hade politikernas stöd för att
hålla tillbaka spekulationsintressena.
Den 9 mars anordnade Samfundet S:t Erik tillsammans
med ett stort antal kulturmiljöorganisationer, bland annat
Byggnadsvårdsföreningen, ett välbesökt seminarium om
hoten mot kulturarvet under rubriken Upprop Kulturarv.
En namninsamling pågår och flera aktiviteter är planerade.
En film från seminariet finns på Samfundet S:t Eriks
Facebooksida.
Den 27 februari satte Samfundet S:t Erik upp sin
150:e kulturhusskylt på Sigurd Lewerentz mästerverk
Riksförsäkringsanstalten. Suzanne Lindhagen berättade
om arkitekten och hans verk.
Vi återkommer med Samfundet S:t Eriks uppskattade
verksamhet när coronaviruspandemin har lagt sig.
Välkomna att ta del av de sammanfattningar och
filmer från Samfundet S:t Eriks verksamhet, och våra
yttranden, som finns på vår hemsida och i sociala
medier!
Ta väl hand om er!
Monica Andersson
Ordförande Samfundet S:t Erik

MEDDELANDE FRÅN KANSLIET
Inställda arrangemang i mars–maj 2020
Med anledning av coronaviruset (covid-19), och i enlighet
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är
Samfundet S:t Eriks medlemsverksamhet för mars-maj
inställd enligt nedan. Detta gäller även årsmötet den 22
april. Vi återkommer med nya datum, i den mån det är
möjligt, när situationen har klarnat något.
Inställda arrangemang:
Onsdag 18/3
Föredrag Stockholms historia
Onsdag 25/3
Visning ’Fynden berättar’
Måndag 30/3
Vandring Norra kyrkogården
Torsdag 2/4
Föredrag Rösträttskravallerna
Tisdag 14/4
Vandring Riddarholmen
Torsdag 16/4
Vandring Norra kyrkogården
Lördag 18/4
Kulturnatt
Tisdag 21/4
Vandring Lärkstaden
Onsdag 22/4
Årsmöte (se separat inlaga)
Måndag 27/4
Vandring Lärkstaden
Tisdag 5/5
Vandring Näsby slott
Onsdag 6/5
Föredrag Växternas Stockholm
Måndag 11/5
Föredrag om A-huset
Onsdag 13/5
Skyltvandring västra Södermalm
Tisdag 19/5
Vandring Gamla Enskede
Måndag 25/5
Vandring Lilla Essingen
Onsdag 27/5
Vandring i Dyfvermans spår
Obs! Vandringen i Gamla Enskede, torsdag 4 juni,
kvarstår tills vidare.
Återbetalning av inställda arrangemang
För att underlätta administrationen av återbetalningar
för uteblivna program ber er vi er vänligen om följande:
• En sammanställning av arrangemangen i mars–maj
för vilka deltagaravgift erlagts, inklusive totalbelopp
och kontouppgifter.
• Sänd begäran om återbetalning i ett separat mejl med
ämnesraden ”Återbetalning” till kansli@samfundet.se.
Tack för hjälpen!
Obs! Vi kan tyvärr inte ”spara” deltagaravgifterna inför
kommande arrangemang. Däremot är det fullt möjligt för
de som önskar, att efterskänka beloppen till Samfundet
S:t Erik, vilket vi är mycket tacksamma för.
Medlemsprogram för juni-september 2020
Under rådande omständigheter är medlemsprogrammet
för juni-september vilande men vi hoppas att återkomma
senare i vår med ett fullspäckat program.
Årsmöte 2020
Samfundet S:t Eriks årsmöte som skulle ha ägt rum den
22 april 2020 i Börshuset är inställt. Se information från
styrelsen på nästa sida och i bilaga. Samfundets Årsredovisning 2019 och Revisionsberättelsen 2019 finns bilagda.
Samfundet S:t Erik verksamhetsberättelse 2019 finns på
vår hemsida www.samfundetsterik.se.

Vänmuseer och samarbetspartners
Stadsmuseet och Medeltidsmuseet håller tills vidare
stängt. Likaså gör Strindbergsmuseet och K.A. Almgren
sidenväveri & museum.
Hemsida
För fortlöpande information om händelseutvecklingen
och Samfundet S:t Eriks yttranden m m, besök vår
hemsida www.samfundetsterik.se.
Nyhetsbrev på e-post
Nyhetsbrev med information från styrelse, kansli och
samarbetspartners skickas ut från kansliet per e-post
mellan ordinarie pappersutskick. Vill du också få dem?
Skicka i så fall din e-postadress till oss. Du kan när som
helst säga upp din prenumeration.
GDPR
Om dataskyddsförordningen GDPR, och hur vi
hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på vår
hemsida.
YTTRANDEN
Samfundet S:t Erik har sedan förra utskicket yttrat sig i
nedanstående ärenden. Läs yttranden i sin helhet på
www.samfundetsterik.se under fliken ’Opinion’.
• Västberga 1:1 intill kv Tåjärnet i stadsdelen Solberga,
S-Dp 2016-16476, 20200127
• Brädstapeln 13 och 16, Trygghansa-huset,
Kungsholmen, mål nr P 3405-18, 20200131
• Telestaden, Burmanstorp 1 m fl i stadsdelarna Farsta
och Larsboda, S-Dp 2014-13908, 20200210
• Barnhusväderkvarnen 36 och del av Vasastaden 3:1 i
stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2017-19122, 20200214
• Skeppsholmsviken 6 m fl, Gröna Lund, S-Dp 201606685, 20200224
• Sperlingens Backe m fl i stadsdelen Östermalm,
S-Dp 2014-00404, 20200224
• Tegelbruket 4 m fl, Sankt Eriksområdet,
Kungsholmen, dnr 2016-10001, 20200303
• Riddersvik, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1
m.fl., beträffande förnyad granskning av förslag till
detaljplan, S-Dp 2013-11692, 20200310
• Hässelbyverket, Vassen 3 m fl, dnr 2017-094520,
20200316
KONTAKT
Post-, besöks- och fakturaadress:
Samfundet S:t Erik, Köpmang 5, 111 31 Stockholm
Telefon: 08-21 09 24
E-post: kansli@samfundetsterik.se
Hemsida: www.samfundetsterik.se
Facebook: www.facebook.com/Samfundetsterik/
Instagram: SamfundetStErik

Till medlemmarna i Samfundet S:t Erik

ÅRSMÖTET 2020 SENARELÄGGS
Styrelsen för Samfundet S:t Erik har med anledning av den pågående
Corona-epidemin och Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut och
rekommendationer för begränsning av smittspridning, beslutat att senarelägga årsmötet,
som var tänkt att avhållas i april månad 2020. Coronaviruset har klassats som en både
samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.
Beslutet att senarelägga årsmötet innebär att de stadgeenliga ärendena kommer
att behandlas först när årsmötet kan sammankallas, vilket kommer att ske i god tid, så snart
hälsosituationen tillåter det och Folkhälsomyndigheten släppt på sina restriktioner.
Bifogat återfinns samfundets Årsredovisning för 2019 samt Revisionsberättelsen
för verksamhetsåret 2019, som kommer att framläggas på det senarelagda årsmötet.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att det kommande årsmötet
fastställer resultat- och balansräkningarna och vinstdispositionen för 2019 samt tillstyrker
att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
En mer fyllig beskrivning av ”Samfundet S:t Eriks verksamhet under 2019”
finns att läsa på samfundets hemsida.
Eftersom personvalen inte kan genomföras förrän på årsmötet senare i år,
kommer nuvarande styrelsen, valberedningen och revisorerna att stanna kvar i sina
respektive funktioner fram till dess att det senarelagda årsmötet kan avhållas.
Stockholm den 24 mars 2020
Styrelsen

