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sara lundberg, 18,  
internationell  
natur/engelska:
– Jag hoppas på att hamna i 
lund i höst där jag sökt in-
dustriell ekonomi.

så tycker vi

vad händer nu?

Agnes lindgren, 19, i 
internationell  
natur/engelska:
– nu ska jag gå en sommar-
forskarskola på ki och i höst 
ska jag läsa franska i Frank-
rike.

Daniela kas hanna, 18,  
internationell  
natur/engelska:
– Bara ta det lugnt hela 
sommaren. men jag vill 
plugga vidare direkt och har 
sökt läkarprogrammet.

charlotte sörenson, 18,  
internationell  
natur/engelska:
– Förhoppningsvis studerar 
jag arkitektur i skottland, 
tror jag ligger på gränsen 
för att komma in.

viktoria Pleiborn, 18,  
internationell  
natur/engelska:
– ska ta det lugnt och åka 
till kalifornien i sommar, till 
hösten har jag sökt läkar-
programmet.

 
 120tusen kronor mer 

per år kostar det att 
nyrekrytera en för-
skollärare i stället 
för en barnskötare.Boendeirritation över att många felparkerar vid hornsbergs 

strand har inkommit till staden.

nu får det vara nog! 
...Brovakten-husens 
stomme är rasdäm-
pande för att klara 
av en explosion på 
essingeleden?vi
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i torsdags var det utspring på 
kungsholmens gymnasium.

Flytta båten! ... 50 meter

står nordens ljus  
i vägen för stadsbilden?

gå in på
www.vartkungsholmen.se   

och säg vad du tycker!

Förra året fick matsals- och 
konstgalleribåten nordens 
ljus möjlighet att lägga sig på 
kungsholms strand efter att 
de varit tvungna att flytta 
från museikajen på Blasie-
holmen som skulle renove-
ras.

stockholms hamnar kom 
med ett förslag – kungs-
holms strand vid s:t eriks-
bron. men på grund av ett 
missförstånd la ägarna båten 
på nummer 121 i stället för 
den plats där det tillfälliga 
bygglovet gällde, nr 123-125.

tagit stora lån
Det aktiebolag som äger 
nordens ljus tog stora lån, 
runt 350 000 kronor, för att 
ansluta vatten och avlopp på 
platsen innan man kom 

igång med sin verksamhet: 
luncher, konferensuthyrning 
och konstutställningar.

men i april kom den kost-
samma smällen. Politikerna i 
stadsbyggnadsnämnden 
krävde att båten skulle flyttas 
till det rätta numret, alltså 
ungefär femtio meter bort.

– vi gjorde ett fel som 
satte fast oss i ett fel läge, 
men vi handlade i god tro 
och jag har svårt att förstå 
varför vi inte lika gärna kan 
ligga kvar. vi får inga offent-
liga bidrag, drivs ideellt och 
går runt tack vare medlems-
avgifter och inkomster från 
krogen. Att flytta båten kom-
mer kostat oss 100 000 kro-
nor till eftersom vi måste 
förlänga vatten och avlopp, 
säger åsa ekman, tidigare 

ordförande i aktiebolaget, 
som nu har överklagat beslu-
tet hos länsstyrelsen.

Fler komplikationer
krögaren Per larsson som 
driver restaurangen harö 
krog på båten berättar om 
andra komplikationer. 

uteserveringen som han 
har i dag får inte rum på den 
andra platsen och trängseln 
kommer öka eftersom ut-
rymmet mellan båt och par-
keringsplatserna på nr 123–
125 är liten. 

Dessutom måste han an-
söka om ett helt nytt serve-
ringstillstånd då hans rättig-

heter endast gäller på121:an.
– vi tycker att vi bidrar 

positivt till området och vi 
har fått bra feedback från 
närboende och företagare, 
säger han.

skälen till avslagen var 
flera. kungsholmens stads-
delsförvaltning ansåg exem-
pelvis att båtens läge i dag 
”medför en tydligt negativ 
inverkan på entréområdet till 
kungsholms strandstigs 
parkstråk”. 

inverkan på stadsbilden
För de flanörer som går mot 
s:t eriksbron medför båtens 
läge stor inverkan på land-
skapsbilden eftersom vat-
tenytan skyms, skriver man 
vidare.

tillsammans med m, mP 
och c röstade kD för en flytt 
medan FP, s och v ställde sig 
emot. kD och m har annars 
gjort sig kända för att före-
språka och omfamna mer liv 

och rörelse längs kajerna men 
i det här fallet har ingången 
”rätt ska vara rätt” påverkat 
menar erik slottner (kD) i 
stadsbyggnadsnämnden.

katt och råtta-lek
– om vi hade röstat för kan 
ett sådant här fall bli prejudi-
cerade, vi har hand om tu-
sentals bygglov och kan inte 
besluta olika. men jag kan 
absolut förstå att man tycker 
det är lite småaktigt, en katt 
och råtta-lek, men då kan jag 
tycka att det är lite löjligt från 
båda håll, säger erik slottner 
som dock påpekar att han 
inte visste att beslutet skulle 
innebära så stora kostnader 
för ägarna.

– möjligen hade mitt utlå-
tande sett annorlunda ut 
med mer fakta på bordet, 
säger han.

tomasz Pozar 
08-545 870 86 

tomasz.pozar@direktpress.se

nn Båten nordens ljus på kungsholms 
strand måste flytta. Femtio meter. en flytt 
som kommer kosta minst hundratusen 
kronor.

”Jag kan absolut 
förstå att man  

tycker det är lite 
småaktigt.” 

 erik slottner, kD

Flyttvång. Båten nordens ljus med konstgalleri och restaurang på kungsholms strand tvingas flytta cirka 50 meter. För krögaren Per larsson och åsa  
ekman, tidigare ordförande i bolaget som driver båten, blir en flytt kostsam.  Foto: AnDreAs enBuske

konstgalleribåten nordens ljus
 ■ nordens ljus omfattas av flera olika 

verksamheter.
 ■ restaurangen harö krog serverar lun-

cher samt bedriver cateringverksam-
het. Båten hyrs också ut till slutna säll-
skap.

 ■ Aktiebolaget som äger båten driver 

också galleriet på båten där måleri, 
skulptur och grafik – alltid av etable-
rade konstnärer – ställs ut. Även jazz-
aftnar hålls på båten.

 ■ i juli förra året tvingades nordens 
ljus bort från Blasieholmen på grund 
av ombyggnad vid kajen.


