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nyheter

Konstantin Glugar, 
Skanstull.
– Ett Ikea-varuhus 
skulle passa bra. Det 
skulle ligga nära, folk 
skulle slippa åka till 
Kungens Kurva. Bo-
städer kan man bygga på höjden 
någon annanstans i stället. 

Maria Virtanen, 
Södermalm. 
– Nya bostäder vore 
bra, men det skulle 
ett Ikea-varuhus 
också vara. Det då-
liga med det är trafi-
ken, det måste bli jobbigt för dem 
som bor här. 

Joacim Fager-
ström, hammarby 
sjöstad. 
– Jag kan tycka att 
det behövs ett indu-
striområde, samtidigt 
skulle det inte göra 
något om Ikea flyttade hit. Det vore 
briljant att åka kommunalt, handla 
och få varorna hemlevererade. 

Magdalena nord-
borg, hornstull.
– Det finns restau-
ranger vid Globen, så 
det behövs inte. Ett 
Ikea skulle vara prak-
tiskt för mig, men 
också ställa till det både i bil- och 
kollektivtrafiken med folk som 
strömmar in från innerstan.  

nina tillström, 
Saltsjöbaden: 
– Det blir ingen rolig 
miljö vid Slakthus-
området med bara 
en massa köpcen-
trum, men för mig 
skulle det vara bra och praktiskt 
med ett Ikea som ligger lite när-
mare.  

Vad vill du se byggas i nya Slakthusområdet?

”Trafiken skulle korka igen helt”
l Ikeaplanerna i Söderstaden väcker protester och splittrar politikerna

Sara Möndell är en av åtta initia-
tivtagare till Facebookgruppen 
”nätverket nya Enskede”, där mer 
än 1 800 medlemmar proteste-
rar mot planerna på att bygga ett 
Ikea-varuhus i den nya södersta-
den. I stället vill de se småskalig 
handel och bostäder varvas. Och 
de är inte ensamma. Alltfler som 
bor och verkar i området har bör-
jat engagera sig i vad som ska hän-
da med Slakthusområdet. Till hel-
gen manar konstgruppen ”Ett rum 
med utsikt” till en manifestation. 

– Syftet är att peka på alla de 
frågor som är i luften och att göra 
detta medan det fortfarande finns 
möjlighet att påverka, säger Karin 
Lindh, en av arrangörerna. 

Även poliTikerna Är oense och 
när beslut ska vara fattat är inte 
klart. I januari förra året, när ett 
intentionsavtal tecknades mellan 
Stockholm, Ikea och fastighetsbo-
laget Ikano Retail var tanken att 
möbeljättens etablering skulle be-
gränsas till ett mindre varuhus.

Men från varuhusets sida har 
man hållit en rak linje hela tiden, 
menar Anna Pilkrona Godden, 
pressansvarig vid Ikea.

– Det handlar om det vanliga 
Ikea-konceptet, säger hon. 

Något som får Alliansens åsikter 
att spreta. Ett fullskaligt varuhus 
med 4 000 parkeringsplatser vid 
ett redan trafiktätt område platsar 
inte i visionen om Slakthusområ-
det, menar Per Ankersjö (C). 

– Det kommer att korka igen 
trafiken fullständigt. Vi vill bygga 
ut innerstaden, inte ha ett område 
som Kungens kurva. När man ser 

Ikeas och Ikanos planer blir man 
förskräckt. Det här är något som 
kan utarma Farsta centrum och 
radera närcentrumet i Högdalen. 

Men ModeraTerna  är inte oroliga. 
– Vi vill att det Ikea-varuhus 

som byggs passar in i området. 
Något varuhus av samma omfatt-
ning som kan byggas i utkanten av 

städer eller med fler tusen parke-
ringsplatser är inte jag heller in-
tresserad av. Meningen med Ikea 
på den här platsen är att man inte 
ska behöva ta bilen, säger Sten 
Nordin (M). 

Något som Nätverket nya Enske-
de inte tror är möjligt. 

– Både Ikea och det gigantis-
ka köpcentret kommer att gene-

rera bilburen trafik, oavsett an-
talet parkeringsplatser. Även om 
kunderna inte tar bilen utan det 
blir varutransport från Ikea utgår 
även den tunga trafiken från varu-
huset, säger Sara Möndell.

l Ida Leveby andersson
ida.leveby@mitti.se
tel 550 550 86

Planerna på ett Ikea-
varuhus och en mängd 
parkeringsplatser i 
 söderstaden splittrar 
politikerna och får söder-
ortsbor att engagera sig.

– Trafiken vid slakt-
husområdet skulle korka 
igen helt, säger sara 
Möndell, en av alla som 
protesterar. 

Maria Öjve, sara Möndell och Tobias Ternstedt i nätverket nya enskede vill stoppa planerna på ett Ikea vid slakthusområdet. Foto:  ulrika lind


