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SLUSSEN - PÅ VÄG MOT SISTA VARVET ?
Politiker möter sakkunniga
Många gånger har en engagerad opinion räddat Stockholm från brutala ingrepp.
Men inga planer har väckt så stort engagemang som ombyggnaden av Slussen.
Frågan är både stor och komplex, inte ens arkitekter och planerare har lätt att förstå alla konsekvenser.
Diskussionen pågår och under hösten ska politikerna fatta de avgörande besluten.
Stadens förslag ”Framtidens Slussen” kan inte få bli det slutliga budet. Både trafiklösningen och gestaltningen blir sämre än idag.
Café Blom-gruppen bjuder in till en kväll om Slussen där frågor om stadsbild, trafik och demokrati/pengar
tas upp till seriös granskning. Dessutom kommer planerna för Slussen att synas utifrån ett internationellt
perspektiv av en inbjuden gästtalare, professor Wilfried Wang, verksam i Berlin och USA.
Tid: Tisdagen den 6 september kl 18.00 – 20.00
Plats: Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen
Fritt inträde. Kom i god tid!

Program
Museichef Daniel Birnbaum hälsar välkommen
Bengt O H Johansson inleder
Samtalsledare Boel Hellman

TRAFIKKONFLIKTER
Slussen – från problemlösare till problem
Tor Edsjö
En ny barriär för alla med rullstol, rullator, barnvagn eller resväska på hjul
Eva Björklund om otillgänglighet för fotgängare i framtida Slussen
Cyklisterna då?
Martin Emanuel jämför Stadens förslag med hur det fungerar för cyklister i
nuvarande Slussen
Omvänd hearing (politikerpanelen har möjlighet att ställa frågor till talarna)
Kommentarer Bengt OH Johansson

”VÄRLDSKLASS”?
Wilfried Wang granskar Stadens senaste förslag i internationellt perspektiv
Vad är specifikt för Stockholm jämfört med liknande stadsbyggnadsprojekt i världen?
Föredraget hålls på engelska
Omvänd hearing

DEMOKRATI OCH PENGAR
Nya Slussen - ministerstyre och en porös demokrati
Kajsa Althén om stadsplaneprocessen
VAD SÄGER POLITIKERNA?
Hearing. Boel Hellman ställer frågor till politikerpanelen
Med reservation för ändringar
Fritt inträde
Medverkande:
Internationell gästföreläsare:
Professor Wilfried Wang, arkitekt med verksamhet i Berlin och professor i arkitektur vid University of Texas. Tidigare chef för
Tysklands arkitekturmuseum i Frankfurt och internationellt renommerad föreläsare med stor kunskap om Stockholm och svensk
arkitektur
Övriga talare:
Tor Edsjö, arkitekt SAR/MSA
Eva Björklund, arkitekt SAR/MSA
Martin Emanuel, doktorand vid KTH, avd för teknik- och vetenskapshistoria
Kajsa Althén, journalist
Samtalsledare Boel Hellman, arkitekt SAR/MSA
Kommentator Bengt OH Johansson, byggnadshistoriker, professor emeritus
Politiker:
Björn Ljung, (fp)
Tomas Rudin (s)
Maria Hannäs (v)
Emilia Hagberg (mp)
Curre Hansson (s) Landstingets trafiknämnd
Flera politiker är inbjudna
*Café Blom-gruppen är ett nätverk bestående av arkitekter, byggnadshistoriker, kulturdebattörer m fl
Kontaktpersoner:
Helena Friman hfriman@telia.com, Karin Lidmar karin.lidmar@bostadslaget.se, Kerstin Wickman kerstin.wickman@bredband.net

Tack till Konstakademien, alla privata bidragsgivare och Moderna Museet

