Stoppa bygget på skolgården—stöd Rädda Engelbrekt!
Aktionsgruppen Rädda Engelbrekt bildades i maj 2007 och har sedan dess
kämpat mot bygget på Engelbrektsskolan, för att bevara barnens redan idag
för små lekytor. Rädda Engelbrekt består av föräldrar till elever på Engelbrektsskolan och boende i området.

Hur kan du hjälpa oss att stoppa bygget?
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Kristina Alvendal (M)

Roger Mogert (S)

Ewa Samuelsson (KD)

Madeleine Sjöstedt (FP)

Sten Nordin (M)

Abit Dundar (FP)

Vi som kämpar i Rädda Engelbrekt behöver just ditt stöd för att stoppa detta
byggprojekt. Vi behöver nya idéer, nya kontakter i mediavärlden, fler som
skriver insändare, bloggar och hjälper till att ställa de styrande i Stadshuset mot
väggen via e-post eller direktkontakt m.m. Minsta handtag är mycket värt!
Du når oss på vår gemensamma e-postadress: raddaengelbrekt@gmail.com

Tillsammans kämpar vi för barns rätt till stora ytor för fri och spontan lek!
Rädda Engelbrekt
www.raddaengelbrekt.se

Carin Jämtin (S)

Lotta Edholm (FP)

Heta valtips från M, FP, KD & S
H
Ma
SÄ
äL
lJ
jE
eR
r
Hu
Ur
R M
An
N S

n SSKKOoLlGgÅåRrDD
Ee N
o
SA
aM
MT
t Ii D
D IiG
gTt LlUuRrAaRr
Oc
CH
H S
S
Ka
tt
al
På P
PE
eN
nG
gA
aR
r!!
SK
AT
T eE b
B eE tTA
La
Ar
Rn
Na
A PÅ

1) Sälj marken där en bollplan som använts som skolgård i mer än 108 år ligger.
Se till att marken ägs av Stockholms stad så kan ni samtidigt ge Veidekke Bostad AB
45 miljoner i rabatt för att det är så svårt att spränga en skolgård i Stockholms
innerstad. Hemligstämpla sedan överenskommelsen med motivering
att det allmänna lider skada om uppgiften röjs!
Det gjorde vi för Engelbrektsskolan 2008!
2) FN:s barnkonvention är inte svensk lag, så ni kan strunta i att genomföra
en Barnkonsekvensanalys, trots att det är i enlighet med Stockholms stads
styrdokument. (Stadens revisorer bryr sig ändå inte om ifall styrdokumenten följs så
det behöver ni inte vara oroliga för.)
Det gjorde vi med Engelbrektsskolan 2009!
Rädda Engelbrekt har tagit fram ett arkitektritat förslag på en idrottshall ovan jord på en
ledig yta i anslutning till fotbollsplanen. Idrottshallen ovan jord kräver inga sprängningar
av Tyskbagarberget, ingen evakuering av skolans elever och de får behålla sin populära
fotbollsplan. Idrottshallen ovan jord blir dessutom betydligt mindre kostsam att bygga: ca
100 miljoner kronor lägre kostnad än stadens underjordiska förslag. Men ingen politiker eller
tjänsteman har bemödat sig om att ens titta på det alternativa, arkitektritade förslaget.

3) Det är inte det bästa för barnen, men vi anser det ”ekonomiskt försvarbart” att
evakuera 1000 elever till 4 olika ställen i 2 olika kommuner.
Det kommer vi att göra för eleverna i Engelbrektsskolan 2011!
4) Vad händer med barnens åsikter och deras utbildning?
Äh, de får ju ändå inte rösta så vi struntar väl i dem!
Det gör vi för eleverna i Engelbrektsskolan!

Börsnoterat byggbolag bygger
lyxlägenheter på barnens skolgård
Det norska byggbolaget Veidekke Bostad AB ska bygga två 7-våningshus med ca
74 lyxlägenheter på Engelbrektsskolans bollplan och skolgård. Fotbollsplanen ägs
av Stockholms stad, men har använts av skolans barn sedan skolan byggdes 1902.
Staden säljer barnens bollplan till Veidekke Bostad AB i utbyte mot att byggbolaget
bygger en idrottshall under fotbollsplanen i Tyskbagarberget. En idrottshall
eleverna inte kommer att få nyttja under sina raster. Byggstart är planerad till
sommaren 2011 och inflyttning till sommaren 2013. Engelbrektsskolan är en av
Stockholms största kommunala skolor med ca 950 elever. Belägen vid Valhallavägen.

Vad innebär bygget för eleverna på skolan?
Fotbollsplanen minskar med ca 34 % om bygget av bostadsrätterna genomförs.
Kvar av barnens lekyta blir en liten ”kaninbur” på 20 x 40 meter mellan de nya
husen. Skolgården stängs in som ett fort och läggs i skugga en stor del av året.
Eleverna måste evakueras i ca 2 år till ev. fyra olika platser i två olika kommuner.

Har eleverna blivit tillfrågade om bygget?
Nej! Eleverna på Engelbrektsskolan har inte blivit tillfrågade och Stockholms stad
har inte genomfört någon s.k. barnkonsekvensanalys, trots att krav på en sådan är
inskrivet i stadens egna styrdokument. Det strider mot FN:s barnkonvention artikel
12: barns rätt att säga sin mening och få den respekterad. Bygget strider också
mot barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa: att vid alla åtgärder som rör
barn skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Finns det ett alternativ till bygget på skolgården?
Ja! Föräldrar och medborgare har tagit fram ett arkitektritat förslag på en
idrottshall ovan jord. Men ingen politiker eller tjänsteman har bemödat sig om att
ens titta på medborgarförslaget. Beslutet ligger kvar från kommunfullmäktige den
15 juni 2009 att bostadsrätterna ska byggas på barnens bollplan. M, FP, S och KD
röstade för och V och MP emot. C reserverade sig.
Enligt den s.k. Gluggutredningen finns det långt gångna planer på att bebygga
flera skolgårdar i Stockholm, bland annat Norra Real, Östra Real, Kungsholmens
Läroverk, Södermalmsskolan och Högalidsskolan.

Rädda Stockholms skolgårdar från exploatering!

Ko s t n a d e r f ö r S t o c k h o l m s s t a d a t t b y g g a c a 7 4 l y x b o s t ä d e r
på barnens bollplan och en idrottshall under jord:
- 45 miljoner kr

Rabatt till Veidekke

- 53 miljoner kr

Entreprenad för att spränga ner och grundlägga idrottshallen

- 155 miljoner kr

Byggkostnad av idrottshallen

-10-20-30 miljoner kr

Kostnad för evakuering under 2 år för ca 950 elever till
4 olika platser och 2 kommuner

= 283 miljoner kr

Totalkostnad för Stockholms stad

-145 miljoner kr

Markvärdet för skolgård och bollplan som staden får av Vei
dekke

= 138 milj kr

Den mersumma som Staden lägger på oss skattebetalare på
att sälja rastytan och låta skolans barn få minst 34 % förmin
skad lekyta efter det att de evakuerats från skolan i 2 år först.

Ca 40 miljoner kr är vad Rädda Engelbrekts förslag till idrottshall ovan jord kostar,
inkluderat konstgräs på den stora del av nuvarande bollplan som i så fall blir kvar. Ett
förslag som Stockholms stad ej brytt sig om att överväga och granska.
Vad politikerna i dag beslutat är att på bekostnad av ca 950 skolbarns rätt till spontan
lek på stora och fria ytor betala ca 283 Mkr för en idrottshall under jord. En idrottshall som skulle kunna byggas för endast 40 Mkr och med en femtedel så stor förlust av
rastyta.

