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Bildat 1992 

 
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Årets viktigaste frågor 
 

• Nobel Center på Blasieholmen har stoppats. 

• Parks & Resort som äger bl.a. Gröna Lund har initierat en detaljplan för en stor utbyggnad av 
berg- och dalbanor i kv Skeppsholmsviken. 

• Bygget i Albano ska förhoppningsvis få en mera dämpad färgsättning. Mycket återstår för att 
skydda landskapsmiljö och spridningsvägar. 

• Järfälla kommun har inrättat ett naturreservat runt Igelbäcken, som nu är skyddad hela 
vägen från Säbysjön till Edsviken.  

• World Urban Parks har delat ut de första utmärkelserna för stora parker. 

• Gasklockan i Hjorthagen har rivits. 

• Stockholms stads revisorer beslutade att inte granska stadens hantering av Lidingöbro 
värdshus. 

• Bron över Djurgårdsbrunnsviken har börjat byggas. 
 

Styrelse, revisorer, valberedning  

 
Styrelsen har bestått av elva ordinarie ledamöter och två suppleanter: 
 
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 
Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx, medlemskontakter, ledamot 
Ole Settergren, enskild medlem, ledamot 
Johan Tamm, enskild medlem, ledamot 
Lennart Tonell, enskild medlem, ledamot 
Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening, ledamot 
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot 
Torbjörn Schmidt, Naturskyddsföreningen i Sollentuna, suppleant 
Allan Edblom, Naturskyddsföreningen i Järfälla, suppleant 
 
Styrelsen har under 2018 haft 9 sammanträden.  
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Under året avled Bengt Rundquist, som varit ledamot av styrelsen år 2001, utan avbrott, och varit 
förbundets webmaster och en viktig kontakt med Friluftsfrämjandet och hembygdsföreningarna på 
Norra Järvafältet. 
 
Valberedning 
Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen, sammankallande 
Bengt Etzler, enskild medlem 
Ella Öström, Haga-Brunnsvikens vänner 
 
Revisorer 
Hans Nihlén, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, ordinarie 
Klas Langels, Stockholms orienteringsförbund, ordinarie 
Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant 
 
Ekonomi 

Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör. Antalet medlemsorganisationer har 
hållit sig kring 50 stycken. Stora Skuggans 4 H klubb har under året valts in som medlem i förbundet.  
Intäkterna var under 2018 41 516 kr (förra året 33 700kr), varav medlemsavgifter från föreningar 19 
000 kr (15 400 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 per år är 100 kr. Medlemsavgifterna från dessa var 
1.300 kr (1.1400 kr). Nettokostnaden för årsmöten och konferenser var detta år 8.388 kr (19 926,33 
kr). Båtturen gav i år en förlust på 780 kr (1.698 kr). Försäljning av kartor och böcker inbringade netto 
150 kr (200kr). Kostnader för drift av hemsidan har varit 15 950, varav 12.500 är utveckling och 
etablerande av ny hemsida. 
 
Förbundet har erhållit 1 346 kr (1.500 kr) i gåvor från Anita Lalander, Cecilia Lagersvärd, Marianne 
Lundberg och Djurgårdens Ekolyx. 
 
Värt att notera är att inbetalade medlemsavgifter i år har ökat men att inte alla har betalt 
medlemsavgiften ännu. 
 
Kostnaderna har belöpt sig till 37.596 kr (53.200  kr). Av kostnaderna svarar administration för 5.808 
kr (10.964  kr). Det är kostnader för bank, styrelse, frimärken, deltagande i konferenser m.m. Vid 
julsammanträdet subventioneras deltagarnas middag ombord på en Vaxholmsbåt med 200 kr per 
deltagare. En annan större kostnad är medlemsavgiften till World Urban Parks på sammanlagt 6.456 
kr för två år (2018/19). Hemsidan har kostat 15.950 (1.412 kr) varav 12.500 är utveckling, 
undervisning och etablerande av ny hemsida.  
 
Årets resultat är en förlust på 11.806 kr (förra årets förlust 19.500 kr). 
 
Tillgångarna är sammanlagt 61.638 (73.433 kr), varav 44.999 kr (59,999 kr) är tillgångar i en 
lågriskfond. 15 000 har under året sålts ifrån fonden Det är en blandad fond, som sköts av Nordea. 
Den består av Nordea Global Dividend Fund, Nordea Stratega ränta och Nordea Swedish Stars, 
ungefär 20 procent i aktier och 80 procent i räntebärande papper. Fonden har ökat i värde med 2 540 
kr /(3.697 kr) under året. Fondavgifterna ligger mellan 0,65 och 1,5 procent.  
 
På Förbundets konto finns också 75 000 kr – bidrag från Kgl Vitterhetsakademien – reserverade för 
en kommande bok om Large Parks. 
 
 
Administration 
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I stor utsträckning sköts administrationen nu på elektronisk väg och på distans. Kjell Andersson 
hämtar post i brevlådan vid Stora Skuggan, som han sedan vidarebefordrar. Kallelser, handlingar och 
annan information skickas ut elektroniskt till alla föreningar och individuella medlemmar med något 
undantag, samtidigt som de läggs ut på Förbundets hemsida. Till de föreningar som inte har e-post 
ska handlingarna skickas per post. Lokalen på Stora Skuggan har på Djurgårdsförvaltningens begäran 
avvecklats. Förbundets arkiv har flyttats till Djurgårdsförvaltningens kontor vid Stora Skuggan. 
 
Jenny Rosen är särskilt ansvarig för kontakterna med medlemsföreningarna och individuella 
medlemmar. 
 
Hemsida 

Hemsidan sköttes av Bengt Rundquist fram till hans död i slutet av juni. Ett omfattande arbete, som 
Bengt Rundquist redan hade förberett, vidtog därefter för att föra över hemsidan till Wordpress, 
med möjligheter för styrelsens medlemmar att hantera den. I arbetet engagerades Karin Olsson, 
Kobotolo AB, till en kostnad à 12.500 kr. Fem av styrelsen medlemmar behärskar numera teknik att 
lägga ut material på hemsidan. Jenny Rosen är ny webmaster. Hemsidan har ännu inte funnit sin 
slutgiltiga form och det återstår att föra över material från den gamla hemsidan till den nya. Jenny 
Rosen har sett till att den nya personuppgiftslagen och kravet på att föreningar ska ha en 
integritetspolicy har beaktats. 
 
Hemsidan kan också nås via adressen www.kungliganationalstadsparken.se. 
 
Förbundet upprätthåller också hemsidan för konferensen Large Parks in Large Cities 
(www.largeparks.se). Där finns information från konferensen 2015. 
 
Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter 

Årsmötet hölls den 10 mars 2018 i Stockholms Roddförenings klubbhus vid Djurgårdsbrunnskanalen. 
Årsmötet föregicks av en guidad vandring runt Djurgårdsbrunn, där bl.a. järnåldersgravfältet vid 
Vädla by besågs. Anders Haglund, Ekologigruppen, höll efter själva årsmötet ett föredrag om 
biologisk mångfald i Nationalstadsparken och vad man kan göra för att stärka den samt svårigheterna 
att förena biologisk mångfald och tät bebyggelse. 
 
Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en buffémiddag. 
 
Årets guidade båttur fick av olika anledningar skjutas upp till hösten och gick av stapeln den 13 
september. Båtturen gav en förlust på 780 kr. 
 
Den 22 maj ordnades en föreningskonferens på Rosendals trädgård. Magnus Andersson, slottsfogde, 
berättade om det kommande bygget av bron över Djurgårdsbrunnsviken, från Sjöhistoriska museet 
till Rosendals slott. Tin-Tin Jersild, chef på Rosendals trädgård, berättade om ett projekt kallat "2000 
kvm” som går ut på att visa hur vi människor kan odla och leva på endast 2.000 kvm odlad mark, 
istället för de 4.000 – 8.000 som är regeln i ”utvecklade” länder, samtidigt som detta görs inom de 
gränser som planeten och Östersjön tål.  
 
Ytterligare en föreningskonferens hölls den 24 november i Djurgårdsförvaltningens hus vid Stora 
Skuggan. Clas Tollin höll ett föredrag utifrån sin bok Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården 
baserad på medeltida kartor och ägoförhållanden, som har mycket stor betydelse för bevarandet av 
de marker som sedermera kommit att utgöra Nationalstadsparken. Därefter diskuterades 
Bergiusdalgången, där Stockholms stad varslat om att bygga studentbostäder och förbundet, som 
motsätter sig detta, vill se ett återskapande av Experimentalfältet, odlingslotter och stadsodling. 
 

http://www.kungliganationalstadsparken.se/
http://www.kungliganationalstadsparken.se/
http://www.largeparks.se/
http://www.largeparks.se/
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Tre nyhetsbrev har skickats ut. Detta ska bli en återkommande kommunikationskanal utåt för 
förbundet. 
 
Uppvaktningar m.m. 
Förbundets representanter har deltagit i flera olika uppvaktningar av politiker och tjänstemän för att 
stoppa Nobel Center på Blasieholmen. Centerpartiet i Stockholm har uppvaktats för att stoppa Östlig 
förbindelse. Förbundet var representerat vid begravningen av Gösta Blücher, ordförande för 
Kommittén för Gustavianska Parken. Förbundet deltog i Ingenjörsvetenskapsakademiens konferens 
Framtidens stad.  
 
Lagen om Nationalstadsparken 
Tillämpningen av lagen lämnar en del övrigt att önska när det gäller Kungliga nationalstadsparken. 
Genom Ulf Sporrongs förmedling ordnade förbundet ett seminarium i maj 2016 tillsammans med 
Kommittén för Gustavianska Parken och Kungliga Vitterhetsakademien om den lagstiftning som ska 
skydda parken. Inläggen vid seminariet kom i juni 2018 ut i Vitterhetsakademiens konferensserie som 
nr 96 med titeln Platsens kulturella betydelse, juridiken kring Nationalstadsparken och finns att ladda 
ned från Vitterhetsakademiens hemsida. Skriften finns också i bokform. 
 
Riksintressen har ifrågasatts av byggintressen, riks- och kommunalpolitiker. Richard Murray svarade 
Sveriges kommuners och Landstings ordförande Lena Micko som ifrågasatt användningen av 
riksintressen i DN 28 februari genom att hänvisa till Riksintresseutredningen: riksintressena utgör 
inget hinder för bostadsbyggande om man inte vill bygga just i områden som skyddas.. 
 
Diverse utåtriktade verksamheter 
Gröna kilarnas dag firades samma dag som Hagadagen, den 20 maj. För arrangemanget stod Haga 
Brunnsvikens vänner. Jenny Rosen anordnade tillsammans med Cecilia Lagersvärd en guidad 
vandring på Norra Djurgården, Henrik Waldenström höll föredrag om Nationalstadsparken, Richard 
Murray anordnade en guidad cykeltur från Barkarby till Koppartälten och ett efterföljande 
seminarium om Järvastaden. Nationalstadparksrådets kommunikatörsgrupp var inbjudna att 
informera om parken. 
 
Representanter för förbundet har hållit föredrag om Nationalstadsparken och vikten av stora parker i 
städer världen över vid några olika tillfällen, bl.a. PRO Högalid och Stockholms akademiker. Anders 
Tranberg har i Naturskyddsföreningens regi lett en guidad vandring i parken under rubriken ”Norra 
Djurgården – upptäck nationalstadsparken”. Anita Lalander har lett två guidade vandringar i parken. 
 
Förbundet har tagit initiativ till och ingår i en gruppering som heter Stockholms framtid. Där ingår 
Samfundet St Erik, Naturskyddsföreningen, Arkitekturupproret, hembygdsföreningar m.fl. Syftet är 
att diskutera hur dessa organisationer samfällt ska kunna driva stadsmiljöfrågorna, inklusive de gröna 
frågorna, mera effektivt. Gruppen har hållit två möten under 2018. 
 
Förbundet bidrog även i år med ett mindre bidrag till den av Haga-Brunnsvikens Vänner anordnade 
Ljusfesten runt Brunnsviken den 4 november. 
 
Richard Murray deltog i januari i Näringsdepartementets förmöte för World Urban Forum som skulle 
hållas i Kuala Lumpur i februari. Förbundet framhåller i dessa sammanhang vikten av att grön 
infrastruktur beaktas i planeringen av städer världen över. Den 17 april gavs förbundet möjlighet att 
delta i en träff med UN Habitats nya Executive Director Mrs Maimunah Mohd Sharif. Richard Murray 
framförde att den deklaration som antogs 2017, The New Urban Agenda (NUA), inte tillräckligt starkt 
framhåller betydelse av grön infrastruktur i världens städer. 
 
Large Urban Parks – utmärkelse för stora parker – Urban Green Summit 
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Som ett resultat av konferensen Large Parks in Large Cities bildades en sektion inom organisationen 
World Urban Parks. Den kallas Large Urban Parks och består av en kommitté där Richard Murray är 
ordförande tillsammans med irländskan Margaret Gormely samt av ett nätverk. Tre arbetsgrupper 
har bildats, en för att bygga en databas över stora parker och samla in och sprida goda exempel på 
skötsel, skydd och utformning av stora parker, en för att samla kunskap om värdet av stora parker 
och en för att propagera för stora parker. Mötena sker över Internet. 2018 hölls fyra möten. 
 
Världsnaturfonden låter Henrik Waldenström ägna 50 procent av sin tid för Världsnaturfonden åt 
World Urban Parks, vilket betyder 10 timmar i veckan. Henrik fungerar som Executive Officer för 
Large Urban Parks committee. 
 
I och med att förbundet är medlem i World Urban Parks (WUP) kan alla förbundets 
medlemsorganisationer och enskilda medlemmar bli medlemmar i WUP till halva priset. 
Medlemsavgiften för förbundet är $350 per år. World Urban Parks organiserar en årlig 
världskonferens – i år var den Melbourne, Australien. Ingen från förbundet deltog. 
 
Tanken med detta arbete är att få internationellt stöd för stora parker och för Kungliga 
nationalstadsparken. Tidigare har WUP sysslat med mindre stadsparker, lekparker och 
idrottsanläggningar. Kommittén Large Urban Parks lanserade 2018 en utmärkelse för stora parker. 
Centennial Park i Sydney och Phoenix Park i Dublin tilldelades Guld, Rivierenhof i Antwerpen Silver 
och Zaragoza Water Park i Spanien samt Eco park i Kalkutta tilldelades Brons. 
 
Förbundet har tagit initiativ till att försöka anordna ett Urban Green Summit för internationella, 
ideella organisationer i syfte att driva frågan om grön infrastruktur i städerna. Ett möte hölls den 15 
februari med deltagare från WWF, Skogs- och lantbruksakademien och 
Ingenjörsvetenskapsakademien. Dessvärre har det varit svårt att driva arbetet vidare av olika skäl. 
Idén kommer att återupptas. 
 
Ny grön stad  
Ny grön stad ett nätverk som förbundet varit med om att starta och som omfattar ett 20-tal 
föreningar i Stor-Stockholm som alla kämpar för att slå vakt om en grön närmiljö och ser det som ett 
legitimt inslag i stadsplaneringen. Detta samarbete har formaliserats i en aktionsgrupp som kallas 
"Ny Grön stad".  Gruppen skickade ett antal frågor till alla partier i Stockholm inför valet. Första 
frågan gällde Nationalstadsparken: Anser ert parti att vi har nått gränsen för hur mycket som kan 
byggas i Nationalstadsparken? Alla partier svarade ”Nej” utom moderaterna, som svarade ”Vet ej”. 
 
Nationalstadsparksrådet – utveckling av parken 
Rådet har under året sammanträtt två gånger, under ledning av Sven-Erik Österberg, som är ny 
landshövding. Den 20 maj gjorde Österberg en rundresa i norra delen av Nationalstadsparken. Henrik 
Waldenström guidade på Brunnsviken. Märtha Angert Lilliestråle, Anders Bodin och Torkel 
Tigerschiöld, Haga Brunnsvikens Vänner, Bo Göran Hellers, Kommittén för Gustavianska Parken samt 
Richard Murray gav, vid rundturens avslutning i Wenner-Gren Center, var sina perspektiv på arbetet 
för att skydda och utveckla nationalstadsparken. 
 
Förbundets representant är Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle är ersättare. Henrik 
Waldenström är ersättare för WWF:s representant. Alla tre är ledamöter av Skötselutskottet. Anders 
Tranberg är där ersättare. Skötselutskottet sammanträder fem-sex gånger om året. Henrik 
Waldenström är ledamot av Uppsiktsutskottet. En Kommunikatörsgrupp har bildats i vilken Henrik 
Waldenström ingår. 
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Henrik Waldenström, som varit förbundets representant i styrgruppen för information i 
besökscentret Royal Djurgården visitor center, har avgått efter att Världsnaturfonden slutat bidra till 
informationscentret. 
 
I Nationalstadsparksrådet pågår arbetet för att planera användandet av de 100 miljoner kr som står 
till förfogande för parkens utveckling fram till 2022. För att naturvårdsåtgärder ska komma ifråga 
måste mark- eller fastighetsägare delta med 50 procent av finansieringen. Förbundet är kritiskt mot 
att så litet görs för att stärka den biologiska mångfalden och dämpa trafikbullret i parken. Medlen 
riskerar att förbrukas på storslagna projekt som bro över Djurgårdsbrunnsviken och gång- och 
cykelbro över Ålkistan samt en mängd- skötsel- och underhållsåtgärder som borde ingå i 
markägarnas normala verksamhet. Ett våtmarksprojekt har färdigställts vid Tivoli i norra Brunnsviken, 
som förbundet tror kan bli bra, trots vissa protester från koloniträdgårdsägare i närheten. Förbundet 
söker tillsammans med Vetenskapens hus/Naturens hus och konsultföretaget U&We pengar från 
länsstyrelsen och Postkodslotteriet för att genomföra ett projekt avsett att stärka pollineringen i hela 
parken. Förbundet argumenterar för tillskapandet av ekodukter. 
 
Länsstyrelsen har vid diskussioner i rådet presenterat resultatet från analysföretaget Spacescapes 
undersökning som visar hur mycket grönyta som försvinner om bostadsmålet med 140 000 nya 
bostäder ska nås till 2030. Grönytan per person beräknas minska från 106 till 75 kvm per person. 
Totalt beräknas 446 hektar grönyta att försvinna vilket i storlek motsvarar tre Hagaparker. 
 
Barriäreffekter – Järvakilen 

 

Järvakilen 
Allan Edblom deltog i augusti vid invigningen av naturreservatet kring Igelbäcken i Järfälla. Förbundet 
har tidigare framfört att planeringen av naturreservatet och Barkarbystaden måste ske samordnat 
samt att Hästa Klack borde bli en del av naturreservatet. 
 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Järfälla har förbundet hävdat att förutsättningen för 
skapandet av Stäkets verksamhetsområde har varit att go-kart-banan vid Rotebroleden tas bort och 
området skogsplanteras. Starka krafter verkar nu för att go-kart-banan ska bli kvar. 
 
Förbundet har vid flera tillfällen och i olika sammanhang lyft frågan om att bygga ekodukter över 
eller under stambanan, E4, Bergshamravägen, Roslagsvägen och -banan samt Lidingövägen. Henrik 
Waldenström och Richard Murray uppvaktade Trafikverkets tjänstemän i maj i detta ärende. 
 
Järvastaden 
Vid Hagadagen arrangerade förbundet ett seminarium för att diskutera planeringen av Järvastaden. 
Förbundet är angeläget om att bevara och stärka spridningsvägen över Järvafältet in mot 
Nationalstadsparken samtidigt som det är ett stadsbyggnadsintresse att få Norra och Södra Järva att 
hänga ihop som en fungerande stad. 
 
Översiktlig planering 

 

Plan för grön infrastruktur i Stockholms län 
Förbundet svarade på remissen från Stockholms länsstyrelse rörande planeringen av den gröna 
infrastrukturen. Förbundet framhöll bl.a. att de gröna kilarna måste ges ett bättre skydd än de har i 
dag, att när regionens utveckling planeras bör den föregås av en strategisk planering för den gröna 
infrastrukturen, att länsstyrelsen bör vara konsekvent i bedömningen av nya detaljplaner och 
stämma av dem mot handlingsplanen för grön infrastruktur, att grön infrastruktur ska planeras på 
samma sätt som annan infrastruktur, att kommunerna bör åläggas att göra spridningsanalyser för 



7 
 

olika habitatnätverk och att inför all planering ska naturvärdesinventeringar göras. Länsstyrelsens 
rapport har lämnats till regeringen som ska återkomma i frågan. 
 
Konstgräs 
Förbundets uppfattning är att konstgräs inte ska förekomma inom nationalstadsparken så länge 
miljöproblemen med konstgräs inte är lösta. 
 
Plan- och byggärenden 

 
Solna 
 
Cykelstråk  
Trafikverkets planering av snabbcykelstråken har lagts på is i brist på pengar. 
 
Kv Triangeln 
Ett förslag till bostadshus alldeles intill Roslagsvägen vid Ålkistan har avstyrkts av förbundet. 
Förbundet kan inte acceptera planen i den föreslagna utformningen. En förutsättning för en ny 
detaljplan för bostäder på detta område är att den övriga miljön runt Ålkistan också tas med för att 
säkerställa bra promenadstråk. I förslaget är husen för höga och kantiga. 
 
Trafikplats Bergshamra 
Trafikverkets planering för en ombyggnad av trafikplats Bergshamra vid Stocksundsbron har 
skrinlagts t.v. 
 
Haga 
 
Stallmästaregården 
Prövning av ev. tillbyggnaders förenlighet med byggnadsminnet pågår. 
 
Haga Forum 
Företaget som driver Haga Forum är intresserat av att inrätta ett besökscentrum i den befintliga 
byggnaden. Förbundet välkomnar detta intresse. 
 
Norrtull 
Förbundet har drivit idén att Nobel Center skulle kunna förläggas till Norrtull på den tomt som 
gemenligen brukar kallas ”Bensinstationstomten”. Frågan har drivits tillsammans med Kommittén för 
Gustavianska Parken och Haga-Brunnsvikens Vänner. Stockholms stads planer för tomten röjer tyvärr 
inte nu någon särskild uppskattning av platsen som del av parken och entré till Hagaparken. Ytan tas i 
anspråk för storskalig bebyggelse. Endast en grön strimma lämnas längs järnvägen. Märtha Angert 
Lilliestråle och Richard Murray uppvaktade Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen, i april för att tala för 
en placering av Nobel Center på denna tomt. Vid möte med Haga Forum har restaurangen uttryckt 
önskemål att skapa ett besökscentrum, vilket skulle bidra till att öka attraktionen i detta område. En 
skiss för att visa potentialen i området togs fram med hjälp av en landskapsarkitekt och 
överlämnades till Nobelstiftelsen. 
 
Norra Djurgården 
 
Nedgrävning av kraftledning - Bergiusdalgången 
Kraftledningen på Norra Djurgården har grävts ned från Fisksjöäng till en bit förbi Stora Skuggan. 
2019 kommer man att arbeta med sträckan bort till Roslagsvägen. Stockholms kommun 
aktualiserade för ett par år sedan till följd därav en storskalig bebyggelse längs Bergiusvägen. 
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Förbundet driver tillsammans med bl.a. Djurgårdsförvaltningen ett projekt som går ut på att 
återskapa något av Experimentalfältet. 
 
Vattenreservoiren i Lill-Jansskogen 
Stockholm Vatten avser att riva och ersätta vattentornet i Lill-Jansskogen. De planer som hittills 
visats går ut på en likadan men något större byggnad.  
 
Bergianska trädgården 
Tanken är att järnvägsövergången vid Frescati/Bergianska trädgården ska ersättas med en planskild 
korsning. De alternativ som undersökts gör stora intrång i parken och har därför avvisats av 
Bergianska trädgården, Haga-Brunnsvikens vänner och av Förbundet. Dessa organisationer 
samverkar för att få till stånd en så hänsynsfull lösning som möjligt. Sverigeförhandlingen har 
aktualiserat att Roslagsbanan skulle kunna dras i tunnel från Albano till Centralen. Förlängs tunneln 
till Ålkistan skulle problemet vara löst. Om företaget Plantagen skulle flytta ut ur trädgården skulle 
problemet med stora lastbilar reduceras. 
 
Lidingöbro värdshus 
Byggandet av ett hotell och spa har nu stått still mycket länge.  Förbundet tillskrev Stockholms stads 
revisorer med en begäran att dessa borde granska kommunens hantering av ärendet, men 
revisorerna har beslutat att inte ta upp ärendet. Ett par möten har hållits med boende i området. 
 
Spårväg city 
Förslaget att dra spårvägen vidare från Djurgårdsbron via Oxenstiernsgatan har stått still ett tag 
p.g.a. medelsbrist, men förefaller nu ta fart igen. Förbundets inställning är att inte acceptera några 
intrång i grön mark och att helst gräva ned spårvägen på sträckan över Ladugårdsgärde. 
 
Albano 
Ett par referensgruppsmöten har hållits för att påverka utformningen av den väldiga bebyggelsen. 
Vid ett möte fick förbundet referensgruppens medlemmar att promenera på isen på Brunnsviken för 
att beskåda olikfärgade fasader på byggnader runt viken. Förbundet har strävat efter en dämpad 
färgsättning, vilket i någon mån nu hörsammas. Förbundet invände när Akademiska hus önskade 
frångå detaljplanen. De svängda fasaderna och utskjutande taken anser Förbundet bidrar till att 
mjuka upp den väldiga volymen mot Brunnsviken. Bygget sker nu i enlighet med detaljplanen. 
Förbundet verkar för att inom ramen för den antagna detaljplanen se till att intrång i park- och 
naturmark, bl.a. i Bellevueparken, blir så små som möjligt, att byggnader och anläggningar utformas 
för att fungera som spridningsväg för växter och djur mellan Bellevueparken och Lill-Jansskogen, för 
att inramningen mot Brunnsviken blir så hänsynsfull som möjligt samt att Roslagsvägen utformas 
som en trädplanterad boulevard i enlighet med detaljplanen. Från förbundets sida ingår Anders 
Tranberg, Märtha Angert Lilliestråle, Henrik Waldenström och Richard Murray. I referensgruppen 
ingår efter förbundets uppvaktning av rektor Astrid Söderberg Widding numera också en 
representant för Stockholms universitet förutom Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén för 
Gustavianska Parken, Stockholm Resilience Centre samt länsstyrelsen. 
 
Kommunikationen inom Vetenskapsstaden, dvs. mellan Stockholms universitet, Tekniska Högskolan 
och Karolinska institutet är föremål för diskussioner och planering. Vid olika möten kring detta 
framhålls att betoningen ligger på gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
Hjorthagstornet 
Den gamla, höga gasklockan är nu riven. Detaljplanen för ett bostadshus lika högt som gasklockan 
har vunnit laga kraft. 
 
Kv Ängsbotten 
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Förbundet har avstyrkt förslaget till detaljplan för kv Ängsbotten för att tillskapa alltför storskalig 
bebyggelse invid Ugglebacken. Förbundet har också framhållit möjligheten att här leda en spårväg 
från Norra Djurgårdsstaden på befintliga spår in mot staden på Värtajärnvägen. Planarbete pågår. 
 
Kolkajen 
Den sista detaljplanen längs Husarviken innefattar byggande i vattnet – en ö med fyra kvarter avses 
skapas utanför stranden i Värtan. Förbundet har invänt mot detta eftersom det innebär ett 
prejudikat att bebygga Stockholms vatten. Planarbete pågår. 
 
Kv Väbeln, Studentbacken 
Efter att länsstyrelsen upphävt detaljplanen med argumentet att spridningsvägen är svag och måste 
stärkas och inte får ytterligare försvagas, undanröjde regeringen detta beslut och fastställde 
detaljplanen. Den hade därmed dock inte vunnit laga kraft. Boende, tvärs över gatan, liksom 
Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening har i flera års tid försökt stoppa detta projekt. Området 
är en del av den svaga spridningsvägen mellan Norra och Södra Djurgården. Förbundet har bistått de 
boende med råd. Mark- och miljööverdomstolen avslog dock överklagandena. Planen har vunnit laga 
kraft. 
  
GC-bro vid Ålkistan och vattenkvaliteten i Brunnsviken 
Ett förslag till GC-bro finns nu framtaget och kostnadsfördelningen mellan kommunerna och 
länsstyrelsen, som har avsatt pengar ur de 100 miljoner kronor som ska gå till utveckling av parken, 
diskuteras. 
 
Södra Djurgården 

Nobel Center 
Planerna på ett Nobel Center på Blasieholmen har stoppats. I kommunalvalet i Stockholm blev 
Miljöpartiet vågmästare och krävde detta tillsammans med Liberalerna och KD. Märtha Angert 
Lilliestråle, Ole Settergren, Henrik Waldenström och Richard Murray har på olika sätt varit 
engagerade i Blasieholmens vänners arbete för att rädda Blasieholmen. Förbundet fortsätter att 
argumentera för att en lämplig placering av centret skulle kunna vara tomten bredvid Wenner Gren 
Center vid Norrtull. 
 
Nytt marinarkeologiskt museum 
Statens maritima museer planerar ett marinarkeologiskt museum i en av Vasahallarna. Samtidigt 
planeras en stor glasmonter att placera bl.a. Kungaslupen Vasaorden i. Var denna ska placeras är en 
öppen fråga. Förbundet har informerats av Leif Grundberg, museichef, om detta. 
 
Minnesvård över tsunamikatastrofens offer 
Minnesvården på Blockhusudden, nedanför Thielska galleriet, invigdes i maj. 
 
Gröna Lund 
Parks & Resort som äger Gröna lund vill expandera till tomten bakom Liljevalchs, kv. 
Skeppsholmsviken 6. Den detaljplan som staden låtit ta fram medger åkattraktioner på upp till 60 
meters höjd. Förbundet har i granskningsyttrande avvisat detta förslag och förordar istället en park 
med vissa smärre åkattraktioner, restaurang, utställningar, skridskobana, boule etc. som är öppen 
året om. Det är angeläget att stranden görs tillgänglig för promenad. 
 
Österleden (Östlig förbindelse) 
Sverigeförhandlingen avslutades utan att ta med Österleden (Östlig förbindelse) pga av att inga 
kommuner vill bidra till finansieringen. Förbundet, representerat av Henrik Waldenström, 
samarbetar med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Klimataktion för att stoppa projektet i 
nätverket Trafikval Öst.  
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Övrigt 
 
Skuruparken 
Skuruparkens vänner stod förra året mycket nära sitt mål – att få Skuruparken förklarad som 
naturreservat. Ärendet var överklagat till regeringen som underkände förslaget till naturreservat. 
Hela frågan måste nu tas om igen. Förbundet har i olika skrivelser stött Gunilla Ingmar och 
Skuruparkens vänner i deras kamp. 
 
 

Framtiden 

 
2019 avser styrelsen att arbeta främst med dessa frågor: 
 

• Bevakning av att vid byggandet av 150.000 kvm universitetslokaler och studentbostäder i 
Albanoområdet hänsyn tas till inramningen av Brunnsviken och behovet av en grön 
spridningskorridor mellan Bellevue och Lill-Jansskogen. Stockholms stad måste förmås att 
leva upp till sina löften att förse Roslagsvägen med en trädallé och reducera antalet körfiler. 

• Bensinstationstomten/Generalsbacken – att den utformas som en värdig entré till 
Nationalstadsparken från Vasastaden, dvs. över Norrtull och förbi Stallmästaregården och 
Tingshuset, eventuellt innefattande ett Nobel Center. 

• Förhindra att tillbyggnader skadar byggnadsminnet Stallmästaregården. 

• Att utveckla kv Skeppsholmsviken till park, öppen året om. 

• Att utveckla hela Nationalstadsparken till ett pollinerarvänligt område med särskilt fokus på 
Bergiusdalgången och Hagadalen. 

• Arbeta för att få till stånd ekodukter i de viktigaste spridningsvägarna. 

• Att se till att Länsstyrelsens kommunikatörssgrupp kommer att fungera som en stark 
sammanhållande kraft för arbetet i Nationalstadsparksrådet. 

• Bevaka arbetet för att återge Brunnsvikens vatten en godtagbar kvalitet. 

• Stoppa ytterligare bostadsbyggande i parken (Bergiusvägen, Norrtull, Kräftriket m.fl. platser) 

• Skydda Järvakilen vid utvecklandet av Barkarbystaden och Järvastaden 

• Internationellt arbete med stora parker inom organisationen World Urban Parks 

• Delta i arbetet med att dela ut utmärkelsen Large Urban Parks Award 
 
 
Stockholm 2019-02-19 

STYRELSEN 
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle, Allan Edblom, Bitte Liberg, Anne Murray, Jenny Rosen, 

Gunilla Sterner Kumm, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Johan Tamm, Lennart Tonell, Anders 
Tranberg, Henrik Waldenström 

 
 
     
 
    


