
Stoppa rivningen av Tullhuset 
	  

         Delta i kampen mot Nobelbygget 
Torsdag 10 dec 12.30 – Nobeldagen! 

              Samling på Blasieholmen vid Tullhusets gavel mot Nybroviken 

Så	  här	  vacker	  är	  Blasieholmen	  idag.	  	  	  
	  	  	  	  	  ”Ingreppet	  skulle	  bli	  totalt	  förödande	  för	  stadsbilden	  och	  den	  gamla	  stadskärnan”	  

www.samfundetsterik.se/yttranden/	  

	  Moderater	  och	  Sossar	  förstör	  Stockholm	  
	  	  	  	  	  	  De	  river	  K-‐märkta	  Tullhuset	  från	  1876	  och	  bygger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  Nobelmonstret	  på	  trånga	  Blasieholmen	  
	  	  	  	  	  	  Sätt	  stopp	  för	  detta!	  Rädda	  världens	  vackraste	  stad!	  

Många är kritiska: Skönhetsrådet, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Stockholms Läns Hembygds-   
förbund, Stockholms Sjögård, Samfundet S:t Erik, Länsstyrelsen, Nationalmuseum, Fastighetsverket  

90%	  av	  alla	  833	  samrådssvar	  avstyrkte	  Nobelbygget	  
	  	  Trots	  detta	  beslöt	  M	  +	  S	  (15	  okt)	  att	  riva	  Tullhuset.	  Endast	  FP	  sa	  nej	  
	  	  	  	  	  	  	  Än	  finns	  det	  hopp!	  Dödsstöten	  tas	  av	  Stadsfullmäktige	  i	  april	  

- Den fyrkantiga glaslådan är en plump i Stockholms möte med vattnet. 
- Blasieholmen är alltför trång för en så storskalig verksamhet. 
- Platsen med Tullhuset kan bli en oas som levandegör Stockholms sjöfartshistoria. 
-   Utan bidrag från HM och Wallenbergs stiftelse faller hela projektet.  
-   Flytta bygget till nya Hagastaden med över 10.000 forskare på gångavstånd. 

 Säg NEJ till denna kulturförstörelse! 
1. Skriv till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se senast 24 nov. Diarienr. 2013-00460.
2. Delta i manifestationen mot Nobelbygget 10 dec kl 12.30 vid Tullhuset på Blasieholmen
3. Skriv insändare mot rivningen. Uppmana M-politiker att INTE riva Tullhuset.
4. Ring Radions P1 vardagar och säg din mening, tel. 099 510 10 (9.30-10.00)
5. Hjälp oss täcka våra kostnader för denna verksamhet, SHB 6157- 863 864 848.

    Nätverket Rädda Blasieholmen – Flytta Nobelbygget 
Kända svenskar säger NEJ: https://youtu.be/p4BkJKfwgoY  www.facebook.com/bevarablasieholmen 




