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Nationalstadsparken 25 år 2020!
Den 19 maj 1995 invigde kungen världens första nationalstadspark, populärt kallad Ekoparken
(omdöptes av regeringen till Kungliga nationalstadsparken 2009). Förbundet har kämpat troget
sedan bildandet 1992. Nu under jubelåret vill styrelsen att vi ska göra parken mer känd både internt
och externt. Detta innebär att vi uppmanar er föreningar att göra så mycket programpunkter som ni
bara orkar med för att lyfta parken för era medlemmar och gäster. Vi i styrelsen (särskilt Henrik
Waldenström men också andra ledamöter) vill gärna hjälpa er med föredrag, vandringar, båt- och
bussturer. Temat kan lämpligen vara: Nationalstadsparken 25 år - värd att värna, vårda och visa.
- Vi vill alltid fylla kalendariet på vår hemsida med era aktiviteter! Mejla nyhetsbrev@ekoparken.org
så lägger vi upp i vårt kalendarium.
Nu gäller det Djurgårdsstaden – skriv på namninsamlingen här!
Förbundet har alldeles nyss startat en namninsamling som syftar till att få Gröna Lund att göra en
utbyggnad av nöjesfältet miljö- och stadsbildsmässigt anpassad till den kulturhistoriska miljön. Med
den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret tagit fram ges Gröna Lund möjligheter att bygga bergoch dalbanor, pariserhjul och fritt fall så att Skansenberget med Solliden och Breda blick helt
försvinner ur synfältet. Nedanstående bild visar hur utbyggnaden skulle kunna komma att se ut.

Fotomontage: Gustafsson Skissbyrå och Eric Norin på grundval av bild ur Kulturmiljöutredning, Tyréns 2019-09-16

Höjdlinjerna är inlagda för att visa vad som gäller enligt detaljplaneförslaget. Det sträcker sig på
bilden från byggkranen till längst vänsterut i bilden. I den vänstra delen av detta område tillåter
planen en topp på 45 m och under den toppen en anläggning som är nästan lika hög. Detta inom en
femtedel av sträckan. Inom nästa femtedel av sträckan gäller 30 m och den därnäst 35 m. De sista två
femtedelarna av sträckan ska vara lägre, bara 12 m. Den maxhöjden skulle vi vilja ha över hela
området. Bilden visar således inte vad som maximalt skulle kunna byggas.
Nedanstående bild visar vilka maximala höjder som skulle kunna utnyttjas och inom vilka områden.

Foto och höjdlinjer: Richard Murray

Det framgår att med den nya detaljplanen plus Blue Harvest som är under byggnad på det gamla
området kommer horisonten att fyllas upp åkattraktioner i – av Stadsbyggnadskontoret särskilt
anbefallda – starka färger. Detta anser vi är en allvarlig skada på det historiska landskapets
kulturvärden.
Tillsammans med Djurgårdens hembygdsförening, Kungliga djurgårdens arrendatorer, Föreningen
Östermalm, Stockholms sjögård m.fl. miljö- och kulturorganisationer förespråkar vi en mera lågmäld
utbyggnad av Gröna Lund, inbäddad i mycken grönska, med åkattraktioner, teater, boulebanor,
kaféer och restauranter, skridskobana på vintern m.m. där mindre barn och äldre människor kan
trivas. Helst ska denna nöjespark vara öppen året runt och inte vara inhägnad.
Strandpromenaden bör vara tillgänglig för alla. Det är mark som idag ingår i den kungliga
dispositionsrätten. Detaljplanen förutsätter att Kungen låter sälja den marken till Gröna Lund, som
sedan inhägnar den. Stockholms stad har ju sedan lång tid tillbaka arbetat för att frigöra och
tillgängliggöra stränderna. Det har varit ett tufft arbete, inte minst på Södra Djurgården, att komma
runt t.ex. Täcka udden, ägt av Wallenberg. Dåvarande kronprinsen Gustav Adolf beslöt i

överläggningar med Holger Blom 1949 att allmänheten skulle ha tillgång till promenader runt hela
ön. Det framgår i Brita Åsbrinks bok Holger Blom, dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm
(Carlssons 2012, s.205). Så blev det, i dag går det att promenera nästan hela vägen runt Södra
Djurgården. Men Skeppsholmsviken, tomten framför Liljevalchs, är kvar att göra till en fin
strandpromenad (förutom runt dagens Gröna Lund). Nedan ser du en illustration av hur detta
område skulle kunna utformas.

Fotomontage: Gustafssons skissbyrå baserat på foto av Richard Murray

Utnyttjar Gröna Lund byggnadsmöjligheterna till full, och inget talar för att de inte skulle göra det,
påverkar det också utsikten från Skansen.

Foto och höjdlinjer: Richard Murray

Gröna Lunds utbyggnad skulle få mycket stora, negativa konsekvenser för stadsbilden och skadar det
historiska landskapets kulturvärden. Men den skulle också förvärra trafikproblemen på Södra

Djurgården, förorsaka oacceptabelt buller för boende på Falkenbergsgatan, störa upplevelsen av den
nya tillbyggnaden av Liljevalchs och beröva allmänheten en strandpromenad på Djurgården.
Vill Du stödja detta upprop kan du skriva på namninsamlingen här. Sprid gärna detta nyhetsbrev till
medlemmarna i er förening.
God Jul
Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar, föreningar och individuella medlemmar, en God Jul och
hoppas att jubileumsåret ska bli bra för Kungliga nationalstadsparken. Tack för att ni stöttar oss!
Tillsammans är vi en folkrörelse.

God Jul och Gott Nytt År!

