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Motion – En ny entré till Ekerö C
Ekerö står inför den största exploateringen sedan byggnationen av Ekerö C, när den
välrenommerade arkitekten Ralph Erskine satte sin prägel på Ekerö. De insatser vi nu gör
kommer att sätta standarden för de nästkommande femtio eller hundra åren.
Få tillfällen ges att sätta standarden
Ekerö kommun har ett ypperligt tillfälle att sätta an tonen för hur Ekerö och det nya Ekerö C
ska uppfattas när man anländer från Lovö-, Ekerö- eller Färingsöhållet men inte allra minst
från vattnet. Den tomt som ligger allra närmast existerande bro samt den tomt som blir
tillgänglig i och med byggandet av den nya bron är nyckeln för en ny entré till Ekerö C.
Kommunen och Ekerö Bostäder äger dessa tomter vilket gör att vi kan sätta standarden
Form och funktion kan sätta Ekerö på kartan
På denna långsträckta yta utefter Ekerövägen från Bryggavägen till pendelfärjans brygga kan
politiken sätta an tonen för både form och innehåll för framtidens centrumbebyggelse. Här
kan det utvecklas saluhall med lokala grödor i vänthallen till både buss och färja. Här kan
politiken bestämma om moderna nollenergikrav och träbyggnation som anstår en
Ekokommun. Framför allt kan denna yta knyta ihop väster och öster som annars Ekerövägen
delar av och gör svår att forcera. Knyta ihop norr och söder med kollektivtrafiklösningar.
Utbyggnaden av Kommunhuset kan med fördel tas in i ett helhetsgrepp för vad Nya Ekerö
ska stå för. Ny form och moderna grepp för ett framtida samhälle.
En arkitekttävling i världsklass – för ett modernt hållbart Ekerö C
Genom att genomföra en arkitekttävling med höga ambitioner och tillhörande markanvisning
kan politiken bestämma kvalitet och innehåll. Centrumanläggningen i övrigt kan stärkas och
får stora förutsättningar att gå i samklang med kommunens satsningar.
Genom att ha flera olika byggherrar inom centrumområdet kommer genomförandetakten för
hela projektet att öka vilket också kan preciseras i exploateringsavtalet.
Vi föreslår att Ekerö Kommun ska ta på sig ledartröjan i en kvalitativ utveckling av Ekerös
byggande och den nya entrén till Ekerö C samt visa vad en Ekokommun står för.
Vi yrkar på
- att Ekerö kommun anordnar en öppen arkitekttävling för
”en ny entré till Ekerö C” med tillhörande markanvisning och exploateringsavtal.
- att Ekerö kommun köper den aktuella tomten av Ekerö Bostäder
- att Ekerö kommun tar fram ett detaljerat exploateringsavtal som har världsledande
ambitioner inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
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