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Valkompass: S och M bästa vänner i Stockholms 
stadsbyggnadspolitik !
Pressmeddelande 2014-09-05 !
Moderaterna och socialdemokraterna står närmare varandra än något av sina 
respektive samarbetspartier i Stockholmspolitiken, i frågor om stadsbyggnad och 
arkitektur. Det framgår av en valenkät som Alessandro Ripellino Arkitekter har 
genomfört. !
Här kan du själv jämföra dina åsikter om Stockholms utveckling med stadens politiker. 
www.a-ripellino.se/valkompass !

I allt från Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats till höga hus, 
förtätning och kollektivtrafik delar socialdemokrater och moderater samma 
grundläggande uppfattning. Det gör dem till de tajtaste kompisarna i stadshuset.   !

– Det finns ingen tydlig skillnad mellan partiblocken. Socialdemokrater och 
moderater är överens om det mesta som vi har frågat om när det gäller Stockholms 
tillväxt och arkitektur, kommenterar arkitekten Alessandro Ripellino. Om de här frågorna 
är viktiga för dig behöver du sätta dig in i de individuella partiernas ståndpunkter.  !

Genom att mäta hur Stockholmspartierna förhåller sig till varandra i ett antal 
centrala frågor om arkitektur och stadsbyggnad blottlägger undersökningen tydliga 
grupperingar. Moderaterna och socialdemokraterna står nära varandra. Ett annan 
tydligt resultat är att Sverigedemokraterna står närmast Folkpartiet, även om 
Folkpartiet står närmare sina borgerliga vänner än SD. En tredje gruppering är 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Fi som delar uppfattning i en rad frågor, bland annat om 
Bromma flygplats och Förbifart Stockholm.  !

Flera frågor i valkompassen handlar om hur Stockholm ska se ut, det vill säga frågor 
om gestaltning, modern arkitektur, höga hus och liknande. En tydlig slutsats av 
frågesvaren blir att det finns en stor samsyn i dessa frågor över parti- och 
blockgränser. En mycket stor majoritet av partierna, som vill komma in i stadshuset 
bejakar Stockholms förändring  !

– Jag blir glad när jag ser att det, med undantag för Sverigedemokraterna, inte finns 
ett kategoriskt motstånd från Stockholmspolitikerna varken mot uttrycksfull och 
modern arkitektur, höga hus eller förtätning av innerstaden.  !
Här kan du själv jämföra dina åsikter om Stockholms utveckling med stadens politiker. 
www.a-ripellino.se/valkompass !!!!!
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!
Kontakt 
Alessandro Ripellino, vd  
070-625 8211  
alessandro@a-ripellino.se 
 
Benjamin Mandre, partner  
070-877 0847 
benjamin@a-ripellino.se !!
Om Alessandro Ripellino Arkitekter 
Alessandro Ripellino Arkitekter arbetar med stadsbyggnad, husbyggnad och interiörer. 
Vi tar projekten från förslagsskisser till färdiga byggnader. Vi som arbetar på 
Alessandro Ripellino Arkitekter har lång erfarenhet och står bakom flera av de 
byggnader som har blivit – eller kommer att bli – en del av många människors vardag, 
som Lindhagenskrapan, Västra City, Tidningskvarteret i Marieberg, 
Stockholmsmässan och Nya Fridhemsplan. !
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