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Årets viktigaste frågor 
 

• Vård- och utvecklingsplan för nationalstadsparken beslutad av landshövdingen i december 
2012 

• Angrepp på lagen om nationalstadsparken, ifrågasättande av riksintressen, tal om att 
inskränka överklagandemöjligheter, initiativ för att urholka miljöbalken m.m. 

• Stockholms stad tar plan för en storskalig utbyggnad av universitet i Albano 
• Kampen om TV-eken utmynnade i bildandet av Sveriges Arboristförening och en konferens 

om veteranträd i stadsmiljö. 

• Besökscentrum för Södra Djurgården genomförs nu för invigning i maj 2013. 
• Skötselråd bildat av de stora markförvaltarna och de ideella organisationerna 

 
Styrelse, revisorer, valberedning  
 
Styrelsen har bestått av tolv ordinarie ledamöter och en suppleant. 
 
Richard Murray, enskild medlem, ordf. 
Märtha Angert Lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordf. 
Gunilla Sterner Kumm, Bergshamra för alla, sekreterare 
Anne Murray, Föreningen Östermalm, kassör  
Bitte Liberg, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, ledamot 
Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandet, ledamot  
Ole Settergren, enskild medlem,  ledamot 
Johan Tamm, enskild medlem, ledamot  
Lennart Tonell, enskild medlem, ledamot 
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot 
Anders Widell, Friluftsfrämjandet, ledamot 
Klas Langels, Stockholms orienteringsförbund, vice kassör, suppleant  
 
Styrelsen har haft 9 protokollsförda sammanträden.  
 
Revisorer 
Hans Hägg, Stockholms vandrarförening, ordinarie 
Anna Lönnkvist, Svenska turistföreningen, ordinarie  
Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant 
 



Valberedning 
Inga Ovanmo Skoog, Friluftsfrämjandet, sammankallande  
Lars-Gunnar Bråvander, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 
Ella Öström, Haga-Brunnsvikens Vänner 
 
Ekonomi 
 
Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör, och Klas Langels. Antalet 
medlemsorganisationer är 48 stycken. Intäkterna var under 2012 45.173 (2011 48.905 kr), varav 
medlemsavgifter från föreningar 19.200 (20.700 kr). Föreningar med svag ekonomi medges 
nedsättning av avgiften med hälften och föreningar som representerar områden utanför parken har 
en medlemsavgift på 100 kr. Ett mindre antal enskilda medlemmar är anslutna – avgiften år 100 kr. 
Medlemsavgifterna från dessa var 400 kr (600 kr). Nettokostnaden för årsmöten och konferenser var 
detta år 11.227 kr (9.894 kr). Båtturen gav en nettointäkt på 3.344 kr (5.040 kr). Förbundet har 
erhållit gåvor om 7.400 kr (5.360 kr), varav en större summa från Stockholm Marathon. 
 
Följande föreningar, som inte betalat medlemsavgiften, har strukits 2012: Friskis och svettis, 
Fältbiologerna, Stiftelsen Rosendals trädgård och Fjärilshuset Haga. Följande nya medlemmar har 
antagits 2012: Cedergrenska parkens vänner, Ekens vänner, Stockholms svampvänner och Ulriksdals 
koloniförening. 
 
Kostnaderna har belöpt sig till 39.301 kr (50.192 kr). Av kostnaderna svarar administration för 2.582 
kr (4.787 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. 
Dessa kostnader har kunnat minskas avsevärt genom utnyttjande av e-mail och Internet. Hemsidan 
har i drift kostat 1.626 kr (1.400 kr). Förbundet stödde ljusfesten kring Brunnsviken med 3.000 kr 
(4.997 kr). 
 
En större post är juridisk rådgivning som detta år kostat 6.250 kr. Gunilla Högberg Björck 
engagerades för att skriva vårt yttrande rörande regeringens förslag om förenklade 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Året resulterar i ett överskott på 5.875 kr (underskott med 1.286 kr). Förbundets tillgångar, bank, 
plusgiro m.m., uppgick vid årsskiftet till 80.993 kr (75.122 kr). 
 
Administration 
 
I stor utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg och på distans. Birgitta 
Bergquist har hämtat post vid Stora Skuggan, utan att vara ledamot av styrelsen. Kallelser, handlingar 
och annan information skickas ut elektroniskt till alla föreningar med något undantag, samtidigt som 
de läggs ut på Förbundets hemsida. Till de föreningar som inte har e-post skickas handlingarna per 
post. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan. Telefonen och telefonsvararen är 
numera borttagna. Telefonnummer finns på hemsidan till alla styrelsemedlemmar. Förbundet 
förvarar arkivmaterial, böcker och broschyrer i lokalen. Kungl. Djurgårdens förvaltning upplåter 
lokalen utan ersättning. 

Hemsida 

Förbundet verkar för att uppmärksamma parken och sprida information om den och verksamheter i 
parken. Gentemot allmänheten sker detta främst genom hemsidan - www.ekoparken.org - och 
broschyrer. 



Hemsidan har skötts av Bengt Rundquist, som är Förbundets webbmaster. Styrelsens medlemmar 
ansvarar för innehållet på olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en 
hemsida under Förbundets hemsida. 

Antalet besök kan numera jämföras med antalet på stora, rikstäckande föreningars hemsidor. Under 
2012 har totalt 42.328 (förra året 46 337) besök gjorts på hemsidan eller någon/några av dess 
undersidor. Unika besökare var 18.200 (16 535). Med unika besökare menas de som under 
mätperioden (månad) går in första gången på hemsidan. På listan över de mest besökta undersidorna 
ligger Om förbundet 1:a, Om Ekoparken 2:a, Medlemssidorna 3:a, Länkar 4:a samt Julbord 5:a (ligger 
ute endast 2 månader). 

Aktivitetsguiden har utgått. Istället annonseras aktuella aktiviteter på första sidan. 

Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats 30 (37) gånger under år 2012. Hemsidan är nu 
(2013-02-11) uppe i sin 723: (693:e) utgåva. 

Hemsidan kan numera också nås via adressen www.nationalstadspark.org och 
www.kungliganationalstadsparken.se. 

Ett behov att informera om TV-ekens framtida öde väcktes hösten 2011 och därför skapades en länk 
från www.ekoparken.org till en separat sida med denna information. Denna sida låg kvar under en 
stor del av året, men är nu borttagen. 

 
Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter 
 
Årsmötet hölls den 10 mars 2012 i Haga Forum. Docenten i zoologi, Johan Lind, höll föredrag och 
visade bilder under rubriken Quercus – ekens mångfald. Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en 
buffémiddag. 
 
Årets guidade båttur gick av stapeln den 26 april med en fullbokad båt. 
 
En föreningskonferens rörande den vård- och utvecklingsplan som länsstyrelsen arbetat med en 
längre tid hölls den 28 maj i Geohuset, Stockholms universitet. 
 
Ett nyhetsblad för förbundet har börjat ges ut igen. Ansvarig redaktör är Ole Setttergren. 
 
Diverse utåtriktade verksamheter 
 
Flera av styrelsens medlemmar deltog i Haga-Brunnsvikens Vänners Hagadag på pelousen 
framför Koppartälten den 18 augusti. 
 
Förbundet brukar delta i Skeppsholmsdagen. Men detta år organiserades inte någon sådan dag. 
 
WWF:s bröllopsgåva – Kärleksstigen vid Isbladskärret – till Kronprinsessan Victoria och Prins 
Daniel invigdes den 23 augusti. Ett stort pressuppbåd bevakade evenemanget. Henrik 
Waldenström guidade Kronprinsessan och hennes gemål. Förbundet för Ekoparken var 
representerat genom ordförande och vice ordförande. 
 
Förbundet bidrog finansiellt och personellt till den av Haga-Brunnsvikens Vänner anordnade 
ljusfesten runt Brunnsviken den 4 november. Ett divertissement uppfördes på pelousen framför 
Koppartälten. 



 
Konferenser 
 
Planeringen för en internationell konferens ”Large parks in large cities” är inriktad på en konferens år 
2015, det år parken firar 20-årsjubileum.En referensgrupp med representanter för Samfundet S:t 
Erik, Hembygdsförbundet i Stockholms län och flera vetenskapliga institutioner förutom WWF stöttar 
projektet. 
 
Richard Murray, Bitte Liberg och Märtha Angert Lilliestråle deltog den 7 mars i Samfundet S:t Eriks 
seminarium ”Parken i staden och staden i parken”. 
 
En konferens om veteranträd arrangerades 10-11 maj på Naturhistoriska riksmuseet av personer som 
varit aktiva i kampen för TV-eken. Några ledamöter ur styrelsen samt representanter för några 
medlemsorganisationer deltog i konferensen. 
 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län arrangerade tillsammans med Förbundet konferensen Ny 
grön våg den 3 maj i Hamburgerbryggeriet för organisationer som kämpar för grönområden och 
parker i Stockholm med omnejd. Ett 20-tal organisationer deltog i mötet. Syftet är att samordna 
arbetet för skydda och utveckla Stor-Stockholms grönstruktur. Ett uppföljningsmöte med inriktning 
på att åstadkomma konkreta förslag till hur arbetet ska bedrivas vidare hölls i Årsta Folkets hus den 
17 november. 
 
Uppvaktningar och offentliga möten 

 
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray träffade den 6 februari tre tjänstemän på länsstyrelsen 
– Katarina Kämpe, Lars Nyberg och Mats Johannesson för att diskutera infrastrukturprojekt och 
infrastruktur som på olika sätt berör nationalstadsparken. 
 
Richard Murray och Henrik Waldenström uppvaktade 13 september miljöminister Lena Ek för att 
påtala fr.a. kommunernas men också regeringens bristande respekt för lagen om 
nationalstadsparken. Ett uppföljningsmöte hölls med politiskt sakkunnige Michael Ekman. 
 
Richard Murray och Henrik Waldenström har också uppvaktat landstingsrådet Gustaf Andersson (c) 
och Henrik Waldenström har uppvaktat Per Ankersjö, miljöborgarråd i Stockholm (c) för att tala för 
nationalstadsparken och de hot som riktas mot den. 
 
Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och Henrik Waldenström uppvaktade miljöpartiets 
borgarråd i Stockholm, Daniel Helldén för att informera om parken. 
 
Nacka kommun beslutade 2011 att Skuruparken ska bli naturreservat. Detta firades vid en 
sammankomst i vilken Richard Murray deltog. Förbundet har engagerat sig i skyddandet och 
återskapandet av denna engelska park, formgiven av Fredrik Magnus Piper. Ärendet är överklagat av 
markägaren, som också börjat sälja tomter till ägarna av de fritidsboningar som illegalt uppförts i 
parkområdet. 
 
Lagen 

 
Översyn av reglering av miljökonsekvensbeskrivningar 
Regeringen har i PM Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser 
föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen som reglerar miljökonsekvensbeskrivningar. Richard 
Murray har tidigare initierat ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Norrvikens 
Trädgårdssällskap när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar. Förbundet svarade utförligt, bl.a. 



med stöd av miljöjurist Gunilla Högberg Björck, och avstyrker i allt väsentligt förslagen i PM. Dagens 
miljökonsekvensbeskrivningar är ofta dåligt gjorda och präglas av beställarens/exploatörens 
intressen. Detta gör promemorian ingenting åt. Istället föreslås en inskränkning i de projekt som ska 
miljökonsekvensbeskrivas genom att regeringen i en förordning ges möjlighet att ange vilken typ av 
verksamheter som ska och vilka som inte behöver förses med miljökonsekvensbeskrivningar. 
Obligatorisk MKB för en rad uppräknade verksamheter – industrier, hotell, spårvägar m.m. – ersätts 
med anmälningsplikt enligt miljöbalken. Då försvinner samrådsskyldigheten och miljöorganisationers 
talerätt. Vidare tas möjligheten bort att i ett senare skede föra in nya miljökonsekvenser och 
länsstyrelsen ges en stärkt roll att avgöra dels om en miljökonsekvensbeskrivning ska göras, dels vad 
den ska innehålla. Med tanke på att Europeiska unionen antagit ett skärpt direktiv avseende 
miljökonsekvensbeskrivningar menar förbundet att regeringen bör avvakta med alla ändringar till 
dess att konsekvenserna av att föra in det nya direktivet i svensk lagstiftning analyserats. 
 
Angrepp på miljölagstiftningen 
Angrepp pågår för att luckra upp plan- och bygglagstiftningen och miljölagstiftningen. Richard 
Murray deltog i en debatt i Almedalen den 4 juli som handlade om miljölagstiftningen som hinder för 
byggande. Främst kritiserades begreppet ”riksintresse”. Regeringen har sedermera tillsatt en 
utredning för att se över begreppet i lagstiftningen. En ny lag har antagits av riksdagen för att reglera 
planläggningen och byggandet av infrastruktur. Den minskar tillfällena till samråd. Bostadsminister 
Stefan Attefall har signalerat att han önskar reducera möjligheterna att överklaga planer. 
Handelskammaren i Stockholm har framfört önskemålet att det ska kosta att överklaga. Företrädare 
för alliansen som styr Stockholms stad och även oppositionspolitiker har framfört att man vill ändra 
lagen om nationalstadsparken. Fastighetsägarna i Stockholm demonstrerar öppet att de inte 
respekterar lagen genom att föreslå att Ladugårdsgärde ska bebyggas. 
 
Richard Murray deltog i ett Aktuellt-inslag med en protest mot regeringens planer på att inskränka 
överklagandemöjligheterna. 
 
Förbundet har utmanat såväl Fastighetsägarna som YIMBY (Yes In My Backyard) på debatt. Ingen av 
organisationerna vill ställa upp. 
 
Motion 
Miljöpartiet (Per Bolund och Mats Pertoft) har lagt en motion i riksdagen med följande yrkanden: 
 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
förordningen om nationalstadsparken ändras så att den vård- och utvecklingsplan som 
länsstyrelsen fastställer ska få rättslig verkan. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
länsstyrelsen ska ha i uppdrag att utöva tillsyn över nationalstadsparker. 

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska göras när det gäller åtgärder i eller utanför 
nationalstadsparker och som kan bedömas skada riksintresset. 

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
andra skyddsinstrument måste övervägas om inte respekten för lagen om 
nationalstadsparken ökar. 

Detta är ståndpunkter som förbundet framfört till företrädare för miljöpartiet, men även till andra 
partier. 
 
Nationalstadsparksrådet 
 
Genom regeringens förordning (SFS 2009:55) om nationalstadsparker har nationalstadsparksrådet 
fått en fast form. Rådet har under året sammanträtt två gånger. Förbundets representant är Richard 



Murray och ersättare är Märtha Angert Lilliestråle.  Landshövdingen är ordförande. Efter Per Unckels 
bortgång och Chris Heisters tillträde bromsades arbetet upp, men har nu åter tagit fart. 
 
Den stora frågan har varit vård- och utvecklingsplanen, som äntligen, 17 år efter 
nationalstadsparkens bildande, i december fastställts av landshövdingen. Ett förslag till plan ställdes 
ut under våren och halva sommaren. Förbundet gav ett mycket omfattande remissvar, i huvudsak 
dock positivt. Den slutliga versionen är i huvudsak densamma som den utställda, med undantag för 
några eftergifter för Stockholms kommun. 
 
Efter samråd med Kommittén för Gustavianska parken, WWF, Djurgårdsförvaltningen och 
Fastighetsverket samordnade Richard Murray en framställning till länsstyrelsen om en 
treårsplanering för arbetet med att utveckla parken och större resurser för detta. Inriktningen, som 
förbundet tidigare agerat för, gäller minskade bullerstörningar, förbättrade spridningsvägar och 
habitat, bättre tillgänglighet och en tydlig informationsstrategi. När vård- och utvecklingsplanen 
nu är på plats förväntar vi oss, liksom andra ledmöter av rådet gör det, att länsstyrelsen presenterar 
en treårsplanering för arbetet med konkreta projekt. En sådan planering är förutsättningen för att 
få ut de 100 miljoner kr som utlovades i samband med kompletteringen av lagen för att 

möjliggöra tillfälliga ingrepp. 
 
Länsstyrelsen aktualiserade under hösten ett äldre beslut att inrätta ett uppsiktsutskott för den 
långsiktiga uppföljningen av parkens utveckling. I detta representeras förbundet och WWF 
gemensamt av Henrik Waldenström. 
 

Skötselrådet 

 
För att driva på arbetet har Kungliga Djurgårdsförvaltningen tillsammans med förbundet bildat ett 
skötselråd och inbjudit Kommittén Gustavianska Parken, WWF, Statens fastighetsverk, Solna och 

Stockholm att vara med. Syftet är att diskutera behov, utformning och ändamålsenlighet samt att 
samordna skötselinsatser i parken och att verka för den långsiktiga utvecklingen genom att ta 
initiativ till projekt. Länsstyrelsen ska hållas informerad. 
 
Barriäreffekter – Järvakilen 
 
Kymlingelänken 
En ny Kymlingelänk byggs. Förbundet har i olika sammanhang talat för att Järvafältets spridningsväg 
måste stärkas. Utformningen av Kymlingelänken väcker förhoppningar att så ska ske i detta avsnitt. 
 
Silverdal 

Tillsammans med Sollentuna naturskyddsföreningen försökte förbundet överklaga och sedermera 
begära rättsprövning av Sollentunas begäran om dispens mot strandskyddet vid Rådan. Högsta  
förvaltningsdomstolen förvägrade förbundet och naturskyddsföreningen talerätt i detta ärende. Det 
är nu stor risk att den sista spridningsvägen norr om Ulriksdal från Sollentuna byggs igen. 
 
Förbundet har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sollentuna begärt hos Sollentuna kommun 
att ett naturreservat ska inrättas omfattande Tegelhagsskogen. Kommunen har svarat positivt på 
detta men i sitt svar inte preciserat omfattningen. 
 
Råstasjön 
Förbundet har tillsammans med Naturskyddsföreningen protesterat kraftfullt mot Solna kommuns 
byggplaner norr om Råstasjön. Sjön är en viktig fågellokal och en värdefull del av Järvakilen som 
spridningsväg till nationalstadsparken. 
 



Ekodukter 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna har arbetat fram förslag på ekodukter för att förstärka 
Järvafältets spridningsväg. 
 
Trädfällning på privat mark 

Förbundet har uppmärksammat nationalstadsparksrådet på att informationen och uppföljningen av 
trädfällningsförbudet är mycket bristfällig. 
 
Plan- och byggärenden 
 
Promenadstaden 
Förbundet har yttrat sig mycket kritiskt över Stockholms stads översiktsplan, Promenadstaden. 
Planen talar väl om grönska och parker men syftar till en förtätning som går ut över de gröna ytorna. 
Detta talar man inte klartext om. 
 
Norra Länken genom Bellevue 
Förbundet representeras i en referensgrupp för byggandet av Norra Länken av Richard Murray. 
Referensgruppen har träffats fyra gånger under året och därvid diskuterat den pågående 
byggnationen och särskilt ingreppen i Bellevueparken. Gropen bakom Wenner Gren Center är nu 
igenlagd och Trafikverket överlämnade hösten 2012 ansvaret för återställandet till Stockholms stad.  
 
Förbundet har aktualiserat frågan om den estetiska utformningen av Roslagstull och 
tunnelmynningarna där, buller i Laduviksdalgången och avslutningen mot Roslagsvägen, 
återställande av marken norr om Björnnäsvägen, bullerskydd mot Haga längs Uppsalavägen m.fl. 
frågor. 
 
Restaurering av Bellevueparken 

Programmet för restaurering av Bellevueparken – som innefattar mer än de skador som Norra 
Länken-bygget förorsakar – har börjat förverkligas. Det är dock en lång väg kvar. Nu ifrågasätts t.ex. 
huruvida bollplanen ska tas bort från norra pelousen. Våren 2013 börjar återställandet efter bygget 
av Norra Länken. Trafikverket är klara med sina arbeten ovan jord och lämnar över till Stockholms 
stad. 
 
Norra Djurgården 

 

Roslagsbanan 

Tanken är att järnvägsövergången vid Frescati/Bergianska trädgården skulle ersättas med en 
planskild korsning. De alternativ som undersökts har gjort stora intrång i parken och därför avvisats 
av Förbundet och många andra. Nya förslag till planskilda korsningar norr om den nuvarande 
järnvägsövergången studeras nu. Gunilla Sterner Kumm bevakar ärendet. 
 
Vattenreservoaren i Lill-Jansskogen 

Planer har presenterats på en nybyggnad i ungefär samma utformning som den nuvarande 
reservoaren, dock något högre. Förbundet har framhållit vikten av att området kring reservoaren 
snyggas till och görs mera tillgängligt. 
 
Lidingöbro värdshus 

Byggandet av ett hotell och spa går långsamt. Ärendet bevakas av Anders Widell. Svar på brev till 
Stadsbyggnadskontoret vittnar om att ärendet ges en exceptionellt tillåtande behandling. 
 
Spårväg city 



Förslag föreligger att dra spårvägen vidare från Djurgårdsbron via Oxenstiernsgatan, Lindarängsvägen 
till Ropsten. Förbundet har deltagit i ett antal samråd om dragning över Ladugårdsgärde. Även 
hållplatsutformningen vid Waldemarsudde är känslig. Dragningen på Oxenstiernsgatan skulle enligt 
spårplanen inte beröra TV-eken, som nu är fälld. Förbundet verkar för att spårvägen inte dras i grön 
mark utan i gata. Förbundet har efterlyst en MKB som belyser barriäreffekten. 
 
Kraftledning 
Kraftledningen genom nationalstadsparken på sträckan Fisksjöäng-Bergshamra ska nu läggas ned. 
Förbundet har ingående studerat dragningen av den markförlagda kabeln med hänsyn till påverkan 
på mark och träd. Förbundet förordar en dragning i befintliga vägar och har framfört önskemålet att 
när kabeln läggs ned i Bergiusvägen att denna väg då smalnas av. Förbundet har också väckt idén att 
kabeldragningen förenas med en ny gångbro över Ålkistan. Allt tal om kompenserande byggrätter är 
nu borta. 
 
Den stora förbindelsekabel som ska dras från norr till söder under Stockholms innerstad berör 
nationalstadsparken med ventilationstorn. Förbundets uppfattning är att sådana torn bör läggas in i 
byggnader för att bidra till uppvärmning och får absolut inte läggas på grön mark. 
 
Albano 
Styrelsen har genom samtal med planhandläggare på stadsbyggnadskontoret och uppvaktningar av 
politiker försökt få förståelse för uppfattningen av de lanserade planeran på exploateringen av 
Albano-området strider mot lagen om nationalstadsparken. Efter kommunfullmäktiges antagande 

av planen i december 2012 beslöt styrelsen att överklaga beslutet till länsstyrelsen. 
 
Svea artilleri 
Mark- och miljödomstolen godkände överklagande av närboende p.g.a. påverkan på befintliga 
byggnadsminnen. Staden har överklagat detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen. Utslaget 
blev att Generalstabens stall ska ligga kvar men att Gula villan får flyttas inom området.  Förbundet 
har stöttat de boende i deras arbete. 
 
Husarviken 
Första etappen av Norra Djurgårdsstaden är snart klar. Efter Högsta förvaltningsdomstolens utslag 
som gick emot förbundets överklagande är möjligheterna små att påverka den vidare utbyggnaden. 
Den kommer att ske något närmare stranden. Viss åverkan har gjorts på alridån och gasverksstaketet 
som ska vara kvar enligt detaljplanen. 
 
Danicahallen – Östermalms IP 

I anslutning till Östermalms IP finns Danica-hallen, en provisorisk ishockeyhall, som man nu söker 
permanent bygglov för. Djurgårdens IF förefaller ha lagt planerna på en fotbollsarena på Östermalms 
IP åt sidan. Förbundet har krävt en översiktplanering av hela idrottsparken för att klara ut var en ev. 
ishall skulle kunna rymmas. 
 
Källhagens värdshus 

Källhagens värdshus har ånyo aktualiserat en ytterligare utbyggnad, efter de två tidigare. Förbundet 
har sagt nej men Djurgårdens hembygdsförening har öppnat för en tillbyggnad efter vissa 
modifieringar. Samtal pågår mellan förbundets och hembygdföreningens styrelser. 
  
Kv. Stettin 

I hörnet Sandhamnsgatan-Lindarängsvägen planeras ett mycket stort och spektakulärt hus ersätta 
det befintliga. Huset blir högre än Drottningberget som ligger tvärs över vägen i förrycker 
landskapets proportioner. Förbundet har i samrådet motsatt sig ett så stort hus. 
 



Veteranmonument vid Källhagens värdshus 
Regeringen har uppdragit åt försvarsmakten att välja plats och föreslå utformning av ett monument 
tillägnat alla de svenskar som haft utlandstjänst. Beslut om platsen har tagits utan att konsultera 
förbundet eller nationalstadsparksrådet. Platsen blir mellan Källhagens värdshus och Sjöhistoriska 
muséet. Utformningen har tagits fram i en tävling av en jury i vilken förbundet inte ingått. Invigning 
ska ske den 29 maj 2013. 
 
Södra Djurgården 
 
Besökscenter 

Förbundet har tillstyrkt den planerade byggnaden för ett besökscentrum vid Djurgårdsbron. Inför 
byggstarten hösten 2012 ordnade förbundet en informationsträff på plats. Förbundet samarbetar 
med WWF och tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Kungliga Djurgårdens intressenter, 
länsstyrelsen och ägarna av caféet i planeringen av informationen i besökscentret. Förbundet lägger 
stor vikt vid att information om hela nationalstadsparken kommer att finnas tillgänglig. Bygget ska 
invigas i maj 2013. 
 
Godthem 

Restaurangen har rustats och klubbrum iordningsställts för de kungliga motor- och båtklubbarma. 
Förbundet har framfört synpunkter på tillbyggnaden och lastfaret, som inte pryder platsen. 
 
Tennisstadion Djurgårdsbrunn 
Förbundet motsätter sig byggande av en stor anläggning för inomhustennis vid Djurgårdsbrunn. Det 
har under året varit tyst om projektet. Ägarna till Djurgårdsbrunns värdshus har ännu inte avslöjat 
sina planer. 
 
Lindgården 
Det hotell som ersätter den rivna Lindgården är nu under uppbyggnad. 
 
 
 
Stockholms Sjögård - Skeppsholmen – Kastellholmen – Galärvarvet - Beckholmen -Djurgårdsvarvet 
Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område. Bengt 
Rundquist ingår i styrelsen för Stockholms Sjögård. Upprustningen av Djurgårdsvarvet stöds 
helhjärtat av förbundet. En mängd träd har tagits bort från västra delen av Beckholmen men skall 
återplaneras eller ersättas efter sanering av den kraftigt förorenade marken. Vid Djurgårdsvarvet 
ersätts ett tidigare båtskjul med en restaurang. Detta har förbundet sett positivt på. Fortfarande 
behövs en översiktlig planering av hela området. Förbundet verkar för detta bl.a. genom att 
samarbeta med Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI). 
 
Lisa på Biskopsudden 
Bygglov har givits för en ny restaurangbyggnad vid Biskopsudden. Förbundet har kritiserat det alltför 
stora fönsterpartiet mot farleden för att det skapar en ljusstörning i landskapet. F.n. är det osäkert 
om byggplanerna genomförs. 
 
Österleden 

Nytt liv har blåsts i detta gamla projekt. Regeringen kopplar ihop en T-banegren till Nacka med 
möjligheten att samlokalisera en Österled. T-bana till Djurgården har inte det underlag som krävs om 
inte Södra Djurgården exploateras kraftigt. Besökare till Skansen, Gröna lund och Wasamuséet räcker 
kanske till några månader på sommaren, men inte resten av året. En statlig utredningsman 
undersöker nu alternativen.  
 



Övrigt 
Galopp på Ladugårdsgärde 
Den galopptävling som var planerad att genomföras den 6 juni 2011, flyttades först till 2012 och är 
nu uppskjuten ytterligare ett år. Förbundet oroar sig för omfattningen av evenemanget med 
etablering av läktare, tält, stall, p-platser m.m. under lång tid. Tävlingen ser nu ut att kunna bli av 
2013. Förbundet har deltagit i ett flertal möten med arrangörerna och verkat för att evenemanget 
ska flyttas till augusti med tanke på Ladugårdsgärdes fågelliv. En överenskommelse har slutits att 
genomföra ett ”lärkprojekt” – inventering av antalet lärkor, skydd av boplatser när tävlingen 
genomförs och därefter utvärdering genom bl.a. ny inventering. I detta projekt deltar Stockholms 
ornitologiska förening och Henrik Waldenström. 
 
Tough Viking 

Ett hinderlopp på Ladugårdsgärde och i angränsande skogsområden planeras till nästa år. Förbundet 
har sagt ja till arrangemanget på villkor att alla ev. skador på mark och vegetation repareras. 
 
Förbundet har ett nära samarbete med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som är den part som 
upplåter mark för arrangemang som galopp och hinderlopp m.m. Förbundet får granska avtalen i 
förväg. 
 
 
Framtiden 
 
Under det kommande året kommer bl.a. dessa ärenden att kräva mycket arbete av styrelsen: 

 

• Fortsatt bevakning av spridningsvägen Hjorthagen-Storängsbotten 
• Arbete med att stoppa Hjorthagstornet 
• Arbete för att pröva och bevaka utvecklingen av rättstillämpningen med förändrad Plan-och 

bygglag, förändringar i Miljöbalken och ny instansordning  
• Albano – Stockholms stad har lagt fram ett förslag till mycket omfattande exploatering som vi 

nu överklagat 

• Bellevueparken – fortsatt bevakning att skadorna begränsas och att ett bra 
restaureringsprogram genomförs 

• Bensinstationstomten/Generalsbacken – att den blir en del av parken och inte av Norra 
Stationsområdets exploatering 

• Internationell konferens – att söka och att få anslag för konferensen 

• Nationalstadsparksrådet: att påbörja arbetet att utveckla nationalstadsparken och dess 
värden med stöd i vård- och utvecklingsplanen och de medel som utlovades till parken som 
kompensation för lagändringen i samband med Norra länken-bygget 

• Bevakning av att besökscentret  Visit Djurgården ska få fullödig information om nhela 
nationalstadsparken och de ideella organisationernas arbete. 
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