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Synpunkter på ftirslaget till program för Galåirvarvet, Djurgårdsstaden
och Beckholmen S-Dp 95102 fran Förbundet ftir Ekoparken

Allmänt om nationalstadsparken, Ekoparken.
Förbundet for Ekoparken (FFE) består av 43 organisationer med ca 200 000
medlemmar. Yär uppgrft dr att värna om Södra Djurgården såsom ingående i
Ekoparken (nationalstadsparken). Vårt remissvar präglas av den nya situation som
inträtt i o m att lagen om nationalstadsparken trädde i kraft 1995. Förutom
anvisningarna i lagtexten anger Länstyielsen i skötselplanen for nationalstadsparken
att den gröna ytan inte fär minska. Eftersom den gröna ytan fortfar att minska via olika
nya projekt finns det all anledning ftir kommunen att hävda sitt planmonopol och
ansvar ftir Ekoparkens fortlevnad och dess gröna ytor.

Prcgramrnet ftir Ga!ärvarvet, Djurgårdsstaden och Beckholmen.
FFE stöder i stort Djurgårdens Hembygdsforenings yttrande och gör därfor endast
några kommentarer.
- De olika scenarierna måste tydligare relateras till ftirarbeterna till och lagstiftningen
ftir nationalstadsparken.
- Ett O-alternativ borde ha giorts där inga nya verksamheter eller större utbyggnader for
befintliga verskamheter planerades.
-En viktig princip borde vara att fastslå att nya eller väsentligt ftirändrade verksamheter
måste kunna inrymmas på befintliga ytor eller i befintliga byggnader.
-En annan viktig princip borde vara att god kollektivtrafik måste ordnas innan någon
ny eller forändrad verksamhet etableras.
- Den enda plats som kan tåla någon form av nybyggnad är kv Skeppsholmsviken.
Skall någon verksamhet forläggas dit skall det i så fall lösa något annat problem inom
nationalstadsparken, Ekoparken. En verksamhet där fär ej kräva en hci§ byggnad.
Verksamheten bör vara av året-runt-karaktär. Det känsliga läget kräver en noggrann
gestaltning och måste foregås av en arkitekttävlan.
- Vi stöder en marin inriktning på området längs vattnet, men kan trots det inte
acceptera en utvidgning av Vasahamnen. Ytterligare gästplatser skulle kunna forläggas
till Beckholmssundet. Detta också med anledning av att vi mycket bestämt tar avstånd
från planernaatt bebyggakv Grönland med äldrebostäder. Vi anser att det inte är
ftirenligt med lagen om nationalstadsparken att etablera ny verksamhet där.
- Området vid Beckholmen skall behålla sin marina karaktär och Gröna Lund kan inte
tillåtas expandera i området. Önskar de utöka sin verksamhet år den ftirläggas på
annan plats utanftir nationalstadsparken
- Ett mål for området måste vara att fä tillgänglighet till Beckholmssundet längs
stranden enl Scenario 2
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Trafik
UtOkad kollektivtrafik behövs. Ett ftirslag är attinrdtta en ringlinje runt Norra och
Södra Djurgården, :delar av linje 47 och 69. En sådan linje pasJerar också flera
parkeringsplatser. Spårvagnshallen brir ligga kvar tills ytterligare utredningar dr Hara
angående spårvägens utbyggnad.
En parkeringsplats i Galärvarvsområdet skall endastvara till for turistbussar och
handikappfordon och ligga väl skymd
Ett berggarage är helt oacceptabelt

Natur
Bra och viktigt att Galärvarvsparken blir repekterad som den park som var tänkt. Den
lilla delen som är naturlig strand måste vårdas.
Beckholmens botaniska värden måste också tryggas. Per-Sigurd Lindbergs inventering

L har bl a visat att den är Sveriges viktigaste lokal ftir ruderatväxter

Sammanfattning:
- lagstiftningen for nationalstadsparken skall genomsyra ftirslaget,

( - transpo_rter skall baseras på god kollektivtrafik med buss, spårvagn och fiirjor,\- - den befintliga grönytan fär ej bebyggas,
- tillgänglighet till vattnet skall eftersträvas,
- kulturvärden skall restaureras vad avser kajer, bryggor och stränder,
- befintliga_ botaniska värden på Beckholmen, naturstränder, parkmiljöer och skall
bevaras och skötas väl.
- kv Skeppsholmsviken skall reserveras for ev behov av nybyggnad inom Ekoparken
och då måste stora krav på arkitektonisk utfomrning stiillas.

Richard Murray
ordf , Fcirbundet ftir Ekoparken
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