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Pressinformation
Den första detaljplanen i Ekoparken överklagad.

Djurgårdens Hembygdsföreningen har överklagat den första detaljplanen i

Ekoparken som lagts fram sedan lagen om Nationalstadspark antagits av
riksdagen. Planen gäller det s.k. Sagobokshuset i Galärparken.

Planen överklagades ijuni först till länstyrelsen som snabbt avslog
överklagandet. Den är nu överklagad vidare till regeringen.

Föreningen anser att planen inte uppfyller de krav som Plan och Bygglagen
föreskriver. Det anges nämligen inte hur besökarna skall ta sig till
anläggningen. lngen hänsyn tas heller till hur andra institutioner i området
t.ex. Nordiska Museet skall få sina utbyggnadsplaner tillgodosedda. Därför
behövs, som hembygdsföreningen tidigare krävt, en total plan för hela
Galärparksområdet.

Länstyrelsen har inte heller i sin bedömning följt regeringens anvisningar där
det med hänvisning till propositionen står "upplåtelser bör komma ifråga
endast för de befintliga utbildnings- och kulturinstitutionernas behov och
utveckling'. Hembygdsföreningen påpekar att det företag som driver projektet
Sagobokshuset är ett rent kommersiellt företag som inte har någon känd
bindning till redan etablerade institutioner i området.

Ytterligare upplysningar fås av

Ordföranden Styrelseledamoten
Arkitekt SAFI
Torbjörn Vogt
662 38 03
660 35 83

Carl-Johan lhrfors
663 31 03
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Till Regeringen
Miljödepartementet

r

Med hänvisning till nedanstående motivering samt våra tidigare
yttranden i ärendet ställda till Stockholms stad och länsstyrelsen
6egär Djurgårdens Hembygdsförening att Regeringen återförvisar
planen.

Vår motivering är att detaljplanen, som enbart omfattar den berörda och titl-
tänkta byggnadens byggnadsyta med ändrad användning, inte uppfyller
PBL:s detaljplanekrav enligt 2:a och 5:e kap.

För området gäller idag områdesbestämmelser som i huvudsak begränsar
rivnings- och byggnadsfrågor med hänsyn till kulturmiljÖn. Närmaste detalj-
plan tar vid invid Djurgårdsbron.

Den aktuella detaljplanen avser att möjliggöra tillskapandet av ett sagoboks-
museum. lllustrationsvis har - utanfÖr det aktuella planområdet - en smal
tillfartsväg och några parkeringsplatser för handikappade inritats.

Planförslaget anger i svepande formuleringar att besÖkarna huvudsakligen tar
sig till platsen med spårvagn och buss, hpl c:a 300 meter bort. Antalet be-

sökande anses dessutom vara begränsat. Vi inom hembygdsföreningens
styrelse tar för givet att många besÖkande kommer att resa från hela landet

med sina barn med egen bil eller abonnerad buss till planfÖrslagets mycket

attraktiva anläggning öcn att det därmed uppkommer krav på nära angÖring'

Varm sommarsol lyser ju som bekant inte hela året runt!

Vi som dagligen ser och upplever verkligheten inom området vet att

Galärparken nar en oerhörd betydelse för stockholmarna och de boende inom

Östermalms stenstad.

Detaljplaneringen inom Galärparken måste omfatta ett större område med

klarlåggande åv bl.a. tillfart och parkering. Dessutom måste en samordning

ske med det rörliga friluftslivets intressen. Likaså måste de redan etablerade

institutioneras utvecklingsmÖjligheter och intressen belysas.

Vårt krav på en fördjupad översiktsplan fÖr västra delen av Djurgården
kvarstår, men en futioOig detaljplan som omfattar hela Galärparksområdet kan

eventuellt ge samma resultat.

Detaljplaneförslaget strider även enligt vår tolkning mot intentionerna i lagen
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om Nationalstadspark / jämf . bl.a. Miljödepartementets skrivelse till
Länsstyrelsen i Stockholms län M95/31117 där det anges att enligt prop
92193.37 - upplåtelser bör komma ifråga endast för de befintliga utbildnings-
och kulturinstitutionernas behov och utueckling". Kulturhuset Junibacken AB
som driver ärendet är ett rent kommersiellt företag som inte har någon känd
bindning till redan etablerade institutioner i området. Vi konstaterar också att
Nordiska Museet med sina stora barnkultursamlingar gärna vill få fram
utställningslokaler för dessa.

Vi anser inte att Länsstyrelsen med tillräcklig eftertanke och omsorg
penetrerat statens d.v.s Nationalstadsparkens intressen på dessa punkter.

Djurgårdens Hembygdsförening avvisar därför planförslaget och
begär att Dp 94 031 återförvisas till Stockholms stad

Denna skrivelse har behandlats vid styrelsesammanträde den 31 aug. 1995

Stockholm den 31 augusti 1995

Carl-Johan lhrfors
ordf

Anita Sidenbladh
v. ordf

Birgitta Rapp
v.ordf

Tidigare skrivelser i ärendet bifogas
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Stadsbyggnadsnämnden

Stockholm

Remissyttrande över Förslag till detaljplan för del av

Galärparken S-Dp 94A31.

Djurgårdens Hembygdsförening överlämnar härmed följande remiss-

yttrande över rubricerat detaljplaneförslag:

Planförslaget förutsätter en radikal fcirändring av en verkstadsbyggnad

som tillkom någon gång under 4O-talet. Då byggnaden uppfördes fanns i

området ett flertal byggnader,kajer,pirar, slipar och upplagda fartyg.

Den påverkade då inte stadsbilden.

Byggnaden blev kvar då området i övrigt avröjdes.I och försig har

byggnaden ett visst kulturhistoriskt värde. Men ur stadsbildssynpunkt ger

den i dag ett främmande intryck där den ligger i ett öppet strand- och

parkområde. Även om den kompletteras med viss utbyggnad är den

fortfarande ett främmande element i miljön.

Även om byggnaden har ett reelt värde kan man ifrågasätta om den

förändring som föreslås är ekonomiskt försvarbar och om man får de

effekter och möjligheter som den föreslagna verksamheten eftersträvar.

Den verksamhet som är tänkt i byggnaden har inget organisatoriskt eller

marknadsmässigt samband med annan befinntlig verksamhet i området.

Det finns därför ur den synpunkten inget som helst skäl att förlägga den

till västra delen av Södra Djurgården. Dessutom har från politiskt håll
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uttalats aff det är önskvärt att publikdragande kulturverksamhet sprids

över staden.

Detaljplanen omfattar endast själva byggnaden men däremot inte området

omkring. Detta måste strida mot PBL:s intentioner att hela bebyggelse-

miljön skall behandlas. Genom att detaljplanen så kraftigt begränsats tar

den inte heller upp hur denna nya verksamhet påverkar annan

kulturverksamhet på Scidra Djurgården. Andra redan etablerade

verksamheter kan i framtiden icke utan skäl anse sig ha behov av att få

ökat utrymme . Detta gäller bl.a närligande Nordisk Museet och Vasa

Museet.

Detaljplanens begränsning ger inga som helst möjligheter att redovisa hur

trafildrågorna i området skall kunna lösas. Södra Djurgården har i dag

vid stora evanemang besvärande trafikproblem som i hög grad drabbar

dess besökare.

Den föreslagna detaljplanen är nämligen utformad som en helt isolerad ö

i ett för övrigt fullständigt oplanerat område.

Det är därför nödvändi gt att i en detaljplan för hela Galärparksområdet

klara ut tillgängligheten, trafikfrågorna samt ev konflikter med

rekreations- och friluftsintressen.

Detta gör det nödvändi gt att innan någon detaljplan för området tas fram,

det finns en fcirdjupad översiktsplan.

Djurgårdens hembygdsförening har i olika sammanhang påpekat den

absoluta nödvändigheten av en sådan översiktsplan.

Vi motsätter oss därför bestämt att denna detaljplan tas fram

utan en föregående ftirdjupad översiktsplan över västra delen

av Södra Djurgården som klarlägger förutsättningarna för
området.
En sådan översiktsplan bör åtminstone omfatta området från
och med Djurgårdsbron till och med kv Konsthallen.

Djurgårdens Hembygdsförening har tidigare i annat sammanhang tagit

upp frågan ang en gångbro mellan Strandvägen och Galärparksudden.

Hembygdsföreningen anser att en sådan gång skulle vara ay stort värde
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för områdets utnyttjande.

Tekniska möjligheter finns nu att konstruera en förhållandevis enkel

gångbro som görs öppningsbar och som inte nämnvärt stcir båttrafiken.

Sådana broar finns numera på andra ställen i Europa.

Hembygdsföreningen är beredd att ge exempel på hur brofrågan skulle

kunna lösas.

Stockholm den23 september 1994

Dj urgårdens Hembygdsförening

Torbjörn Vogt

styrelseledamot
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Carl-Johan Ihrfors

ordförande


