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Bildat 1992 

 
Verksamhetsberättelse 2019 
 

Årets viktigaste frågor 

 

• Ny detaljplan för kv Skeppsholmsviken 6 där Gröna Lund vill bygga 30-45 meter 

höga berg- och dalbanor. 

• Stockholms stad åsidosätter detaljplanen som föreskriver att Roslagsvägen förbi 

Albano-området ska göras till en stadsboulevard med sänkt hastighet. 

• Järfälla kommun åsidosätter sitt löfte att avveckla gokartbanan på 

Häradsallmänningen. 

• Proventus har givit upp planerna på ett konferenscenter vid Djurgårdsbrunn. Istället 

har familjen Tham, som är grannar med tomten, köpt arrendet och planerar uppförande 

av ett traditionellt värdshus. 

• Förbundet har fått medel av Länsstyrelsen i Stockholm för att tillsammans med 

Kungliga Djurgårdens förvaltning och Vetenskapens hus göra Nationalstadsparken 

pollinerarvänlig. 

• Stockholms stad har givit bygglov för Lidingöbro värdshus utan att kräva att värdshus 

ska ingå. 

• Statens fastighetsverk har röjt skogen i Torphagen mycket brutalt. 

• Folke Bernadotte-bron över Djurgårdsbrunnsviken har invigts. 

• Förbundet deltar i det nystartade nätverket Stockholms parkförsvar. 

• Förbundet har kritiserat festivalen Lollapaloza för omfattande nedskräpning och för att 

störa sånglärkornas häckning. 
 
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 
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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 2019 haft 9 sammanträden.  

 

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. Bostadsrättsföreningen Ekern och 

Stora Skuggans 4H-gård har under året valts in som medlemmar i förbundet.  Intäkterna var 

under 2019 48.562 kr (förra året 64.296 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 18.900 kr 

(19 000 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 1.700 kr (1.300 kr). Förbundet har erhållit 10.000 kr i gåva från Katarina och 

Peter Ahldin och 7.000 kr från Mats Gullberg och därutöver betydande gåvor från Anita 

Lalander, Jenny Rosen och Cecilia Lagersvärd. I år har inte något uttag gjorts från fonderade 

medel (förra året togs 15.000 kr ut, vilket gjorde att resultatet hamnade på ett litet plus).  

 

Nettokostnaden för årsmöten, föreningskonferenser och busstur var detta år 9.976 kr (7.608 

kr). Ingen försäljning av kartor och böcker har skett (förra året 150 kr). Kostnader för drift av 

hemsidan har varit 2.358 kr (15.950 kr). Övrig administration har kostat 6.486 kr (12.264 kr), 

varav 3.353 kr är medlemsavgift i World Urban Parks. Resten är kostnader för bank, 

frimärken och en subvention med 200 kr per deltagare i styrelsen julmiddag. En stor övrig 

kostnad på 8.125 kr är renderingar för att visa hur Gröna Lunds utbyggnad kan komma att te 

sig samt ett alternativ till detta. 
 

Årets resultat är ett överskott på 11.745 kr (förra året 973 kr). 

 

Tillgångarna är sammanlagt 81.285 kr (73.433 kr), varav 28.382 kr är på ett plusgirokonto. 

52.903 kr (49.553 kr) är tillgångar i en lågriskfond. 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 3.350 kr (2 540 kr) under året. Fondavgifterna ligger mellan 0,65 och 1,5 

procent.  

 

På ett särskilt konto finns också 70 000 kr – bidrag från Kgl Vitterhetsakademien – 

reserverade för en kommande bok om Large Parks. 5.000 kr har under året använts för inköp 

av en karta. 
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Administration 

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 medlemmar som inte har e-post ska handlingarna skickas per post. Lokalen 

på Stora Skuggan har på Djurgårdsförvaltningens begäran avvecklats. Förbundets arkiv finns 

numera på Djurgårdsförvaltningens kontor vid Stora Skuggan. 

 

Jenny Rosen är särskilt ansvarig för kontakterna med medlemsföreningarna och individuella 

medlemmar. Detta sker via emailadresserna info@ekoparken.org och 

nyhetsbrev@ekoparken.org. 

 
Hemsida 

Hemsidan sköts av Jenny Rosen, som är Förbundets webmaster. Hemsidan har börjat finna sin 

nya, slutgiltiga form men det återstår fortfarande att föra över material från den gamla 

hemsidan till den nya och att utveckla de engelska texterna. Beslutat, men ännu ej genomfört, 

är att hemsidan ska innehålla en stående sida med minnesord över personer som arbetat för 

parken. Förbundet följer den nya personuppgiftslagen och har en utarbetad integritetspolicy. 

 

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. 

 

Förbundets webmaster har också startat en Facebook-grupp för Förbundet för Ekoparken 

(@forbundetforekoparken). 

 
Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter 

Årsmötet hölls den 9 mars 2019 på Sjöhistoriska museet. Årsmötet föregicks a v en guidad 

visning av museets utställning ”Resenärer” samt av omgivningarna vid 

Djurgårdsbrunnsviken. Som ordförande fungerade museets chef Hans-Lennart Ohlsson. 

 

Vid årsmötet beslöts en höjning av medlemsavgiften för organisationer fr.o.m. år 2020 till 700 

kr och för individuella medlemmar till 150 kr. Liksom tidigare kan föreningar med litet antal 

medlemmar få avgiften halverad. 

 

Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en buffémiddag i museets restaurang. 

 

Årets guidade båttur ersattes av en guidad busstur den 6 maj, som förde deltagarna till många 

nya platser i parken. Bussturen gav en förlust på 780 kr. 

 

Den 28 maj ordnades en föreningskonferens på Charlottenburgs gård i Solna. Syftet var att ta 

del av en utställning om Bergshamra och Tivoli. Solna hembygdsförening ordnade lokal, 

kaffe och bullar samt visade ett bildspel. En guidad visning av en modell av gamla Hagalund 

ingick också i evenemanget. 

 

Ytterligare en föreningskonferens hölls den 9 november, denna gång per buss. I fokus stod 

pollinerarprojektet. 

 

mailto:info@ekoparken.org
mailto:nyhetsbrev@ekoparken.org
http://www.kungliganationalstadsparken.se/
http://www.largeparks.se/
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Fyra nyhetsbrev har skickats ut. Henrik Waldenström har skrivit en krönika i Djurgårdens 

hembygdsförenings medlemsblad. 

 

Large Urban Parks – utmärkelse för stora parker 

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 Michel Boland, Presido Park i San 

Fransisco. Mötena sker över Internet. 2019 hölls fyra möten. Henrik Waldenström 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 NZ$ 350 per år. World Urban Parks organiserar en årlig 

världskonferens – i år var den i Kazan, Ryssland. Richard Murray deltog på egen bekostnad 

och åkte båt och tåg fram och tillbaka. 

 

Kommittén Large Urban Parks lanserade 2018 en utmärkelse för stora parker. Utmärkelsen 

har nu delats ut två år i rad. Richard Murray har varit juryns ordförande. 

 

Ny grön stad – Stockholms parkförsvar 

 

”Ny grön stad” är 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. Nätverket har haft tre möten, som Förbundets 

representanter deltagit i. 

 

Katarina hembygdsförening har startat ett annat nätverk, kallat Stockholms parkförsvar. 

Förbundet deltar i nätverket. Nätverket höll ett opinionsmöte den 14 september i 

Stigbergsparken mot den planerade T-baneuppgången i parken. Bitte Liberg talade för 

Förbundet. 

 
Nationalstadsparksrådet – utveckling av parken 
 

Förbundets representant i Länsstyrelsens Nationalstadsparksråd 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. 

 

Kommunikatörsgruppen 

Nationalstadsparksrådet har skapat en kommunikatörsgrupp för alla organisationer som är 

intresserade. Tanken är att samordna information kring verksamheter och aktiviteter i parken 

för att framhålla det som är gemensamt i Nationalstadsparken. Förbundets representant i 

gruppen är Jenny Rosen med Märtha Angert Lilliestråle som ersättare. 

 

Planering för de 100 miljoner kronorna 

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 
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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. Vissa 

protester har kommit från koloniträdgårdsägare i närheten. 

 

Pollineringsprojekt – biologisk mångfald - trädvård 

Förbundet har sökt och fått medel för att tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning 

och Vetenskapens hus/Naturens hus genomföra ett projekt avsett att stärka pollineringen i 

hela parken. Projektet leds av Märtha Angert Lilliestråle. I projektet medverkar 

konsultföretaget U&We. Projektet syftar till att skapa särskilt pollinerarvänliga områden i 

Bergiusdalgången, vid Fjärilshuset i Haga (Hagadalen) och i Försundaviksområdet. Märtha 

Angert Lilliestråle har fått till stånd samarbete med Fjärilshuset och Radisson Blu hotell i 

Frösundavik. Ett flygblad som vänder sig till alla som bor och arbetar i eller besöker 

Nationalstadsparken tas fram för att uppmana till plantering av växter som är av intresse för 

olika slag av insekter, i trädgårdar och i balkonglådor. En hemsida med information och tips 

kommer att tas fram. Projektet ska pågå i två år. Efter projektets slutförande planerar 

förbundet en internationell konferens om pollinerarvänliga städer. 

 

Kraftledningen i Bergiusdalgången och genom Norra Djurgården till Fisksjöäng är nu 

nedtagen. Markarbeten ska nu ske för att underlätta återetablering av äng och ett stycke av 

experimentalfältet. KDF har inom ramen för projektet låtit ta fram en plan för hela dalgången. 

 

Stockholms stad har under året förberett ett program för biologisk mångfald och höll ett 

förberedande seminarium den 28 augusti. Dagen efter lanserade Länsstyrelsen sitt program 

för Grön infrastruktur. Och den 3 september ordnade Kungliga Djurgårdsförvaltningen ett 

program om trädvård och trädmiljöer. Förbundet deltog med flera representanter i samtliga 

möten. 

 

Det finns redan fotbollsplaner med konstgräs i parken. Möjligen planerar Stockholms stad att 

anlägga konstgräsplaner på Sportfältet. Förbundet bevakar ärendet och frågan om konstgräs 

över huvud taget och har tagit upp detta i Skötselutskottet. 

 

Ekodukter 

 

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. Richard Murray talade i Nationalstadsparksrådet i december för anläggandet 

av ekodukter. Henrik Waldenström och Richard Murray uppvaktade i november Trafikverkets 

tjänstemän för att få igång en process kring ekodukter och bullerskydd och utlovades då att ett 

projekt skulle dras igång i början av år 2020. Det ska utföras på basis av integrerad 

Landskapskaraktärsanalys (ILKA) och intresseorganisationer och andra aktörer avses ska 

medverka. 

 

Richard Murray deltog i en konferens som Skogs- och lantbruksakademien anordnade kring 

landskap och landskapsplanering den 15 november. Där presenterades ILKA-metoden som 

syftar till att restaurera av infrastrukturanläggningar påverkade landskap vad beträffar 

biologisk mångfald, kulturmiljöer och rekreation. 

 

Evenemang i parken 
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Festivalen Lollapaloza hölls på Ladugårdsgärde i slutet av juni. Den störde sånglärkornas 

häckning och förorsakade en mycket omfattande nedskräpning. Arrangörerna blockerade 

Ladugårdsgärde under 14 dagar och delar av gärdet hårdgjordes med grus. Förbundet 

ifrågasatte lämpligheten att ha så stora evenemang i parken med så stora negativa effekter på 

natur och miljö. Förbundet efterlyste också att Länsstyrelsen skulle ta fram riktlinjer för 

evenemang i parken. 

 

Royal Djurgården Visitor Center 

 

Förbundet har inte längre någon representant i styrgruppen för information i besökscentret 

Royal Djurgården Visitor center sedan WWF upphört att bidra till verksamheten. Förbundet 

ska verka för att ändå få en plats. 

 
Barriäreffekter – Järvakilen 
 

Järvakilen 

Den nya majoriteten i Järfälla kommun åsidosätter helt den utlovade avvecklingen av 

gokartbanan och har givit tjänstemännen i uppgift att utreda hur den ska kunna vara kvar 

samtidigt som Järvakilen ska stärkas. Förbundet dömer ut detta företag som utsiktslöst. Allan 

Edblom och Richard Murray deltog i möte med kommundirektören och 

stadsbyggnadsdirektören för att diskutera detta ärende. Förbundet har tillsammans med 

Järfälla naturskyddsförening förberett en polisanmälan om Miljöbrott eftersom Järfälla 

kommun åsidosatt sin tillsyn av området. 

 

Förbundet bevakar att detaljplanerna närmast f.d. Barkarbyflygfältet ska göra så liten skada 

som möjligt på det naturreservat som bildats förra året. 

 

Förbundet deltar sedan detta år i Igelbäcksgruppen, en sammanslutning av tjänstemän från 

kringliggande kommuner som har i uppgift att bevaka och förbättra Igelbäcken. 

 

Stockholms stad var på väg att anta detaljplaner med uppåt 1 800 bostäder för gröna områden 

i Husby närmast kulturreservatet. Miljöpartiet motsatte sig detta. Planen är inte längre aktuell. 

 

Järva Storstad och Järva Storstadspark 

I samband med Hagadagen den 19 maj ordnade Förbundet för tredje året i rad ett seminarium 

om Järvakilen och möjligheten att förena en utveckling av Järva storstad och storstadspark 

med ett stärkande av grönkilen. Politiker från några av de berörda kommunerna, 

naturskyddsföreningar i dessa och några arkitekter deltog. Förbundet planerar ett nytt 

seminarium hösten 2020. 

 
Plan- och byggärenden 

 

Solna 

 

Annelund 

Den M-ledda majoriteten i Solna vill bygga ett 25 000 kvm kontorshus i Hagaparken bakom 

Annelund, Per-Henrik Lings gård från 1800-talet. FFE motsätter sig starkt bygget. Förbundet, 

Haga Brunnsvikens Vänner och Kommittén för Gustavianska Parken träffade 

Socialdemokraternas kommunalråd, Arne Öberg och Sara Kukka-Salam, som är emot 

byggnationen. Den 23 maj ordnade förbundet en debatt i Kafé Sjöstugan dit företrädare för (s) 
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och (v) samt enskilda medlemmar från (mp) och (c) kom. Förbundets representant har tagit 

upp ärendet i Nationalstadsparksrådet. 

 

Kv Triangeln 

Förslaget till bostadshus alldeles intill Roslagsvägen vid Ålkistan avstyrktes av förbundet. 

Solna har ännu inte återkommit i ärendet. 

 

Haga 

 

Stallmästaregården 

Fastighetsbolaget Anders Bodin har föreslagit en tillbyggnad av Stallmästaregården som 

förbundet avstyrkt. Mark- och miljödomstolen stoppade den föreslagna tillbyggnaden pga. att 

ingen MKB gjorts. Solna har ännu inte återkommit i ärendet. 

 

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. Nobelstiftelsen förhandlar med Stockholms stad om en 

central plats i innerstaden. 

 
Norra Djurgården 
 

Torphagen 

Statens Fastighetsverk avverkade under våren en stor mängd träd och buskar i Torphagen, 

nära Ekhagen. Förbundet, liksom de boende i Ekhagen, reagerade mycket starkt på detta. 

Frågan har diskuterats i Nationalstadsparksrådets skötselutskott. 

 

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. Förbundet verkar för en 

alternativ placering, vilket skulle frigöra ett värdefullt skogsparti i Lill-Jansskogen. 

 

Ny Ishall i Idrottsparken 

Brinken IF som använder Danica-hallen vid Östermalms IP vill bygga en ny och större hall, 

ev. i Storängsbotten. Förbundet bevakar ärendet. 

 

Storängsbotten 

KDF och staden har länge bedrivit en planering för bebyggelse längs med järnvägen. Under 

tiden har KDF iordningsställt själva dalen med grönytor och dagvattendammar. Förbundet ser 

positivt på att bebyggelse skärmar av bullret från järnvägen och Norra länken. Men husen får 

inte bli så höga att de skymmer Hjorthagsberget. Här planeras bl.a. en idrottshall. 

 

Bergianska trädgården 

Tanken är att järnvägsövergången vid Frescati/Bergianska trädgården ska ersättas med en 

planskild korsning. Det alternativ som nu diskuteras förefaller acceptabelt – en undergång för 

mindre fordon strax söder om den nuvarande plankorsningen. Det är i överensstämmelse med 
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vad Förbundet argumenterat för. Det återstår att klara ut hur gång-trafiken då ska ledas i detta 

avsnitt. Förbundet vill se en separat undergång på den nuvarande plankorsningens plats. 

  

Lidingöbro värdshus 

Byggandet av ett hotell och spa har stått still mycket länge. Nya ägare har tillkommit i en strid 

ström. Den nuvarande ägaren är ett byggföretag. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov 

för uppförande av ett lägenhetshotell. Något värdshus är det inte tal om. (mp) och (v) avgav 

särskilda yttranden till förmån för att värdshus skulle ingå som krav i bygglovet. I brev till 

staden och vid uppvaktning av chefen för exploateringskontoret har Förbundet framhållit att 

tomrättsavtalet stipulerar hotell och restaurang. Boende i området har överklagat bygglovet. 

 

Djurgårdsbrunns värdshus och klubbhus 

Proventus har givit upp planerna på ett konferenscenter vid Djurgårdsbrunn. Istället har 

familjen Tham, som är grannar med tomten, köpt arrendet och planerar uppförande av ett 

traditionellt värdshus. Förbundet ser positivt på dessa planer. 

 

Ägarna till tennisbanorna vid Djurgårdsbrunn har ansökt om bygglov för en betydligt större 

klubb- och omklädningslokal än den som finns i dag. Förbundet samarbetar med boende för 

att hålla nere volymen. 

 

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, fr.a. den gröna inklädningen av byggnader och parkmark. Förbundet samlade 

den 21 maj ett stort antal intressenter, bl.a. Akademiska hus, Svenska Bostäder, Stockholms 

universitet, KTH, Kommittén för Gustavianska parken och Haga Brunnsvikens vänner, till en 

uppvaktning av trafikborgarrådet Daniel Helldén för att understryka vikten av att 

Roslagsvägen ska ges en utformning i enlighet med detaljplanen för Albano, dvs. en 

boulevard med trädplanteringar på bägge sidor och i mitten.  

 

Kv. Tre Vapen 

AB Specialfastigheter har sökt och av Stadsbyggnadsnämnden beviljats bygglov för ett 

tvåvåningshus i kv. Tre Vapen. Bygglovet är temporärt och skall gälla i fem år. FFE anser att 

beslutet är ofullständigt berett och dessutom taget på felaktiga grunder och i strid mot 

Miljöbalkens stadganden om Nationalstadsparken. Beslutet bör upphävas. 

 

Kv. Genua 1 

Fastighetsägaren vill dels bygga på det befintliga huset på ett sätt som strider mot omgivande 

hus utformning, dels bygga ett nytt hus på den gröna del som gränser mot Sportfältet i 

Nationalstadsparken. Förbundet har avstyrkt förslaget. 

 

Wisdome 

En tillbyggnad till Tekniska museet inne på gården är under planering. Förbundets ser inga 

problem med en dylik byggnation inom Tekniska museets område så länge den underordnar 

sig omkringliggande hushöjder. 
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Hjorthagstornet 

Oscar Properties har inte kunnat gå vidare med Hjorthagstornet. Staden söker nu ny 

byggherre. 

 

Östra Gasverket och Kv Kolkajen 

Förbundet har yttrat sig över detaljplan för Östra Gasverket och påtalat bristen på park och 

grönska, samt att man avser riva Marketenteribyggnaden, som har ett stort kulturhistoriskt 

värde. Sista kvarteret på gasverksområdet ut mot Värtan heter Kolkajen. Där planeras en 

utbyggnad av fyra kvarter ut i vattnet. Förbundet är mycket kritiskt till att på detta sätt ta i 

anspråk vattenområden. Projektet är förenat med ett stort antal komplikationer, bl.a. hur 

marinbiologin påverkas och höga kostnader. Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening 

driver ärendet Kolkajen tillsammans med Södermalmsparkernas vänner. 

 

GC-bro vid Ålkistan  

Förslaget till GC-bro över Ålkistan har kört fast i olika problem rörande markinnehav och 

befogenheter. 

 

Vattenkvaliteten i Brunnsviken 

Stockholms stad har påbörjat fällning med aluminiumsalt för att binda fosfor i de syrefria 

bottnarna. Detta ska förhoppningsvis leda till att vattenkvaliteten ska förbättras genom att 

övergödningen minskas. 

 

Källhagens värdshus 

Nu finns 36 rum. Företaget vill bygga ut med ytterligare 14 rum. Förbundet har deltagit i möte 

kring planerna. Önskan är att bygga till hotellet mot vattnet, vilket i och för sig skulle kunna 

leda till att ett störande lastfar döljs, men samtidigt att utrymmet mellan hotellet och stranden 

reduceras. Ärendet ska bli föremål för detaljplan. 

 
Södra Djurgården 

Blasiehomen 

Efter att planerna på ett Nobel Center på Blasieholmen stoppats ägnar sig Blasieholmens 

vänner och Stockholms Sjögård åt att ta fram idéer på hur området bör utvecklas. Sjöfartens 

behov är prioriterade. 

 

Gröna Lund 

Parks & Resort som äger Gröna lund vill expandera till tomten bakom Liljevalchs, kv. 

Skeppsholmsviken 6. Den detaljplan som staden låtit ta fram har efter samråd och omfattande 

uppvaktningar av politiker modifierats något. Åkattraktionernas högsta höjd har sänkts från 

60 meter till mellan 30 och 45 meter. Gående hänvisas till en brygga en bra bit ut i vattnet. 

Förbundet har tillsammans med ett stort antal andra föreningar, bl.a. Föreningen Östermalm, 

Djurgårdens hembygdsförening, Arrendatorföreningen och Samfundet Sankt Erik avvisat 

denna detaljplan och startat en namninsamling på förbundets hemsida. Gemensamt 

förespråkar dessa organisationer ett alternativ med en låg bebyggelse, mycket grönska och fri 

tillgänglighet till stranden. Politiker från alla partier i Stockholms stadshus har uppvaktats 

samt Stadsbyggnadsdirektören och handläggande tjänstemän. Förbundet har låtit ta fram 

renderingar som visar både hur en fullskalig utbyggnad enligt detaljplanen skulle kunna 

komma att se ut (mer rättvisande än stadsbyggnadskontorets illustrationer) samt hur ett 

alternativ med låg bebyggelse skulle kunna se ut. 
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Förbundet har också gjort en JO-anmälan rörande Stockholms stadsbyggnadskontors 

vilseledande illustrationer. JO-anmälan har inte föranlett JO att göra något uttalande. 

 

Österleden (Östlig förbindelse) 

Trafikverket har lagt ned projekt Östlig förbindelse men har i uppdrag att bibehålla ett 

reservat för den händelse att leden skulle bli aktuell i framtiden. Förbundet har agerat för att 

åtminstone få bort upp- och nedfarten vid Frihamnen, vilken skulle leda till omfattande trafik 

på Lindarängsvägen, tvärs över Ladugårdsgärde. 

 

Konsthallen 15 

Förbundet inlämnade tillsammans med Djurgårdens hembygdsförening ett yttrande över 

ombyggnadsplanerna för de två husen på Allmänna gränd som ligger i norra änden. Björn 

Ulvéus har köpt fastigheterna och ansökte om att få bygga om dessa på ett mycket hårdhänt 

vis. Endast fasaden skulle bevaras. I yttrandet avstyrks förslaget. Det har stoppats tills vidare. 

 

Hasselbacken 

Björn Ulvéus har köpt Hasselbacken och planerar en utbyggnad. Nu äger Ulvéus Pop House 

hotell, de två husen i Allmänna gränd, Hasselbacken samt Cirkus. 

 

Övrigt 

 

Skuruparken 

Skuruparkens vänner stod förra året mycket nära sitt mål – att få Skuruparken förklarad som 

naturreservat. Nacka kommun har nu tvärvänt och avser inte längre att göra området till 

naturreservat. Förbundet har i olika skrivelser stött Gunilla Ingmar och Skuruparkens vänner i 

deras kamp. 

 
 

Framtiden 

 

2020 avser styrelsen att arbeta främst med dessa frågor: 

 
• Arbete för att förmå Stockholms stad 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. 

• Förhindra att tillbyggnader skadar byggnadsminnet Stallmästaregården. 

• Att utveckla kv. Skeppsholmsviken 6 till en lågmäld nöjespark, öppen året om. 

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

• Arbeta för att få till stånd ekodukter i de viktigaste spridningsvägarna (innefattande 
Järvakilen) och bullerskydd.  

• Att se till att Länsstyrelsens kommunikatörsgrupp fungerar 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. Minska 
kulverteringen av Igelbäcken. 

• Internationellt arbete med stora parker inom organisationen World Urban Parks, bl.a. att 
delta i arbetet med att dela ut utmärkelsen Large Urban Parks Award. 
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