
I torsdags mötte den hängivna
aktionsgruppen Rädda Asp-
uddsbadet sin hittills största
motgång då Stadsbyggnads-
nämnden beviljade rivningslov
för badhuset i Aspudden,
Stockholm. Aktionsgruppen
har länge kämpat för bevaran-
det av den rivningshotade
byggnaden.

– Vi känner oss totalt över-
körda, säger Ola Schubert, en
av talespersonerna för Rädda
Aspuddsbadet.

Arbetaren möts på plats av en bas-
säng som sedan länge är tömd på
vatten. På botten finner man
numera bland annat bord, soffor,
leksaker och ett tält. Aktionsgrup-
pen Rädda Aspuddsbadet har för
närvarande ockuperat och bott i
badhuset i över 40 dagar. De har
på alla sätt försökt förhindra den
planerade rivningen, men förra
torsdagen beviljade Stadsbygg-
nadsnämnden rivningslov för
Aspuddsbadet. 

– Det är tungt med de här
besluten eftersom vi inte kan
påverka dem. Vi lever i en demo-
krati och borde kunna förvänta oss
att det finns en lyhördhet hos poli-
tiker. Vi är nu många i en stadsdel
som vill ha kvar vårt badhus som vi
har haft i 90 år och ingen av
allianspolitikerna har ens varit här.
Det minsta man kan kräva är en
sansad diskussion och att rivnings-

beslutet läggs på is, säger Ola
Schubert.

En överklagan på rivningslovet
ska lämnas in inom kort. Beslutet
om rivning kommer inte att förän-
dra aktionsgruppens förfaranden.

– Det spelar ingen roll vad poli-
tikerna har tagit för beslut nu, den
sista instansen som hindrar
Aspuddsbadet från att bli rivet är
medborgarna, fortsätter han. 

När beslutet om rivningslov

skulle fattas hade ett femtiotal
medlemmar i färgglada badmössor
samlats utanför Stadsbyggnads-
nämndens sammanträdesrum. Syf-
tet var att föra en dialog med poli-
tikerna och tillföra sakkunskaper i

frågan. Ola Schubert tycker nämli-
gen att ärendet är slarvigt skött.

– Vi har så oerhört starka argu-
ment, men ingen bemöter eller
ens lyssnar på dem. Det är som att
det har blivit en prestigefråga.

Politiker: ”Aspuddsbadet ska rivas”

Arbetaren 46/2009

Ökande växthusgasutsläpp,
miljöförstörelse och militarise-
ring av Östersjön. Det menar
kritikerna är några av konse-
kvenserna av att regeringen
förra veckan godkände Nord
Streams skandalomsusade
gasledning, som ska gå från
Tyskland till Ryssland genom
Östersjön.

– Ingen seriös svensk regering
skulle bryta så kraftfullt mot inter-
nationell rätt, som det skulle inne-
bära att säga nej till ledningen,
sade miljöminister Andreas Carl-
gren, C, när han presenterade
regeringens beslut att låta Nord
Stream lägga gasrör i svensk eko-
nomisk zon – ett område i Öster-
sjön som Sverige har vissa rättig-
heter inom, trots att det ligger
utanför svenskt territorium.

– Det där är lite märkligt. Det
är inget som regeringen har sagt
tidigare, säger Miljöpartiets språk-

rör Peter Eriksson till Arbetaren.
Krister Wahlbäck, före detta

ambassadör i Helsingfors, menar
tvärtemot Carlgren att det finns
möjligheter att använda interna-
tionell rätt till att stoppa gasled-
ningen, inte minst genom att stäl-
la hårda miljökrav.

Nu gick regeringen i stället
emot Naturvårdsverket och tre
andra myndigheter som krävde
fortsatta utredningar. Det kan vara
ett kvitto på Nord Streams sten-
hårda lobbyarbete där de rekryte-
rat flera svenska toppolitiker med
unik kunskap om den svenska han-
teringen av gasledningen.

RYSSLANDS BRÅK MED Ukraina de
senaste åren har visat att Ryssland
är beredda att stänga av kranen för
att få sin vilja igenom. Nu befarar
många att gasledningen i Öster-
sjön kommer att befästa Rysslands
maktposition i Europa. Ryssland
är huvudägare i det ryska företaget

Gazprom, som är ett ledande före-
tag inom Nord Stream. Försvars-
analytiker menar även att gasled-
ningen kommer att innebära en
ökad rysk militarisering av Öster-
sjön. 

Ur ett klimatperspektiv är led-
ningen knappast önskvärd efter-
som ökad europeisk tillgång till
naturgas kan fördröja omställning-
ar till förnybara bränslen.

Andreas Carlgren menar att det
inte är Sveriges sak att utreda
energi- och säkerhetspolitiska
aspekter av gasledningen, med
hänvisning till internationell rätt. 

Oppositionen har uttryckt stark
kritik mot regeringens beslut. Men
när de rödgröna eventuellt kom-
mer till makten kan projektet
redan vara långt gånget, och de lär
inte riva upp beslutet.

– Det är väldigt svårt att göra en
sådan sak, säger Peter Eriksson.
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Ja till kritiserad
naturgasledning

Ola Schubert framför Aspuddsbadet, vilket Stadsbyggnadsnämnden nyligen beviljat rivningslov för.
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