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Översiktsplan med skyskrapor?
ÅRSMÖTE med FÖREDRAG
ONSDAG DEN 17 maj KL. 18.30
VÄLKOMNA till Rio föreningslokal Sandhamnsgatan 12
Buss 1 stannar vid Sandhamnsplan direkt intill porten. Eller gå
270 m österut från T-bana Gärdet utgång Värtavägen
OBS! NY TID OCH NY PLATS FÖR DLVs årsmöte och föredrag!
Inledningsvis talar Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken, FFE,
som organiserar ca 50 föreningar i och kring Nationalstadsparken, om Stockholms
omdiskuterade förslag till ny översiktsplan: ”Vart är Stockholm på väg?”
Kommer planen att medföra att viktiga grönytor bebyggs? Det blir säkert tid till
angelägna frågor efteråt.
Sen följer information om bland annat






Österleden tvingas på Gärdet, Hjorthagen och Djurgården?
Skyskrapeprojekt runt Nationalstadsparkens grönytor
Elbilars för- och nackdelar och malus-bonussystemet
Stockholm bryter mot EU-domstolen beslut att ge DLV talerätt
LNG-lager åter aktuellt i Norra Värtahamnen vid Hjorthagen

innan årsmötesförhandlingarna tar vid.
Har Du förslag på nya styrelseledamöter? Ring Bitte Liberg tel 08-84 30 88 ordförande i valberedningen.

Informera gärna om Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening! Årsavgift till DLV är för pensionär
samt studerande 65 kr, andra enskilda personer 100 kr, föreningar 200 kr, företag 400 kr, pg 19 81 03-4.
Vår uppgift är att värna om och förbättra miljön inom vårt verksamhetsområde

Tors Torn byggs nu av Oscar Properties och blir två, Norra tornen. I Loudden föreslås en skyskrapestad. Illustration SvD och Utopia arkitekter.

Stockholms unika skyline under attack av fastighetsexploatörer och politiker
För 25 år sedan presenterade Skanska en paketlösning för Stockholms stad där man argumenterade att hotell
och konferenscentret Japan-skrapan skulle byggas effektivare ihop med Norra länken om leden flyttades in
under Bellevueparken och inte som i översiktsplan 90 under Cedersdalsgatan/Sveavägen. Finansborgarrådet
Mats Hulth tände snabbt på idén och redan efter ett par månader lades en detaljplan fram. Motståndet växte
dock och trots att skyskrapan delades i två och sänktes under WennergrenCenter 74 m höjd föll hotellet bort.
Till skillnad mot 1992 är det nu högkonjuktur så fastighetsexploatörer och politiker i Stockholm motiverar
nu en veritabel skyskrapestad i Loudden i gränsen till Nationalstadsparken med att det ska sätta Stockholm
”på kartan” därtill med Nordens högsta hus på 300 m, dubbelt så högt som Kaknästornet. Samtidigt vill man
att skyddet för Nationalstadsparken ändras så att det inte kan stoppa exploateringen. Då bör man betänka att
staden redan vill slopa riksintressena utanför stenstaden utom just för Nationalstadsparken.
Exploateringen hänger ihop med planer för Östlig förbindelse/Österleden. Sverigeförhandlingen överenskom
nu om byggande av nya bostäder med flera Stockholmskommuner om staten bygger nya spårförbindelser, bl
a läggs Östra station ner. Roslagsbanan dras till Odenplan och Centralen i tunnel. Inget är klart än om nordostsektorn men DLV fruktar att Stockholms stad viker sig för byggande av infartsleden Östlig förbindelse.
Torsdag 27 april kl 18-21 debatteras det på Glasbrukets lokal Kristallen, Hantverkargatan 3D vid Stadshuset
med trafikborgarrådet Daniel Helldén, arkitekt Elisabeth Edsjö, Cecilia Obermüller och Ylva Larsson.
Fastighetsägarnas opinionsbildning, Stockholms studentbostäder SSCO, Sveriges Byggindustrier, Yimby m
fl vill att regeringen prövar alla riksintressen i syfte att minska dem, ge rätt att överklaga riksintresse och att
en generell rätt att avväga riksintresse mot annan åtgärd införs i miljöbalken, såsom regeringen nu gjort efter
en beställning hos Boverket att spridningsväg inom Nationalstadsparkens getingmidja som länsstyrelsen sen
länge bestämt ej längre ska gälla. Därmed kan SSCO bygga för 400 bostäder i kv Väbeln 3 i spridningsvägen
där även kv Ordonnansen bebyggs. Vi anser att Sverige bryter mot EG-domstolen beslut att ge DLV talerätt.
DLV anser att studentbostäder ska markanvisas till norra delen av detaljplanen för Södra Värtan, att området
längs huvudgatan i väster ska bli park i detaljplanen och att det höga tornet i nordöst blir för dominerande.
Loudden anser vi ska byggas miljöinriktat helt och hållet med trähus, som kan bli av internationellt intresse.
Länsstyrelsen har beslutat att hela Husarviken omfattas av strandskydd vilket DLV länge har krävt klarläggs.
I tillstånd för vattenarbete vid Kolkajen anser vi att Husarvikens mynning vid Oxbergsbacken är viktig för groddjurens habitatnätverk och fiskarnas lekområde och v i har överklagat rivning av Stålgasklockan då berguv finns i
området. Länsstyrelsen har i flera år låtit plocka bort dess ägg. För vissa regelbundet förekommande fågelarter ska särskilt skyddsområde avsättas enligt EU:s fågeldirektiv. Att riva Stålgasklockan och ersätta den
med ett bostadstom skulle skada berguvarnas fortlevnad, vilket står i strid med EU:s fågeldirektiv. Klockan
kunde bli utställningslokal m m med parkering så att något nytt berggarage ej behöver sprängas ut i området.

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften 2017 till DLV. Vi lovar att sätta tryck på att planeringen runt
Lilla Värtan ska förbättra miljön. (Inbetalningskort bifogas.)
Per Schönning, ordf.

