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ordförande
Uppsalas eget Speakers' Corner invigdes den 21
april i år på Vaksala torg med pompa och ståt.
Detta efter att Uppsala kommunfullmäktige fattat beslut om förslaget i enlighet med en centerpartistisk motion.
Drygt fyra månader senare kan man konstatera
att Speakers' Corner inte nyttjats av förbipasserande i någon större utsträckning, om ens alls,
vilket framgår på sidan 5 i Uppsalatidningens
nummer 34/2012.
Kommunen talade om "ett nytt värdefullt inslag
i Uppsalas stadsbild" vid invigningen, men i
själva verket tycks det ha blivit något som
politikerna byggt för sig själva och som ingen
Uppsalabo använder.
Projektet beräknade kostnad var minst 800 000
kr - detta i en nämnd som har ständiga budgethål Sverigedemokraterna menar att det är
skattepengar som troligen kunnat användas
bättre.
Därför vill undertecknad fråga gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Stefan Hanna
(C) följande:
1. Anser du att Uppsalabornas skattepengar
och GSN:s budget använts på ett rimligt sätt i
och med framtagandet av Speakers' Corner på
Vaksala torg?
2. Vad har kommunen för planer på att öka
intresset för Speakers' Corner och tillse att det
inte varit skattepengar kastade i sjön utan att det
fyller någon form av funktion?
Uppsala den 26 augusti 2012
Pavel Gamov
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

29 OKT 2012

Svar:
Det är Kommunfullmäktige som fattat beslut
om att skapa ett "Speakers corner". Efter en beredning inom Gatu- och Trafikkontoret presenterades förslag på utformning av plattformen
och förslag på alternativa platser. De platser
som framförallt föreslogs var Vaksala torg eller
i Stadsträdgården, i anslutning till Flustret.
Nämnden stöttade kontorets förslag på "portabel" plattform och valde Vaksala torg som
första plats då 1) platsen erbjuder goda förutsättningar 2) friden som önskas i stadsträdgården skulle äventyras om plattformen placerades där.
l) Jag anser att nämnden på ett rimligt sätt
utfört kommunfullmäktiges uppdrag. Med tanke
på andra konstnärliga projekt som kommunen
har satsat på är detta en låg kostnad för att skapa en plattform för spontana tal, en turistattraktionlett landmärke och samtidigt ett konstverk på en plats som idag upplevs som väldigt
kal.
2) Uppsalas "speakers corner" fyller redan idag
en funktion som landmärke och konstverk.
Platsen används också för det avsedda men i en
mindre utsträckning. Det är fritt upp till Uppsalas invånare och besökare att utnyttja plattformen för spontana tal. Det är också fritt fram
för medborgama att föreslå alternativa placeringar av plattformen. Det är dock viktigt att
platt-formen rimligt bra passar in i omgivningen och att ett utnyttjande inte stör t ex räddningstjänst, boende eller affärsverksamhet.
Stefan Hanna
Ordförande
Gatu och samhällsmiljönämnden

