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Hjorthagsparken hotas bebyggas
ÅRSMÖTE med föredrag
TORSDAG den 19 maj 2022 kl. 19
VÄLKOMNA till Rio föreningslokal Sandhamnsgatan 12
Buss 1 stannar vid Sandhamnsplan nära porten. Eller gå 240 m
österut från T-banestation Gärdet utgång Värtavägen
Anslag sätts upp i porten om var tvättsprit finns i lokalerna

Inledningsvis berättar Björn Gustafsson från DLVs styrelse
och som även håller i Hjorthagen.nu om hur sbk och
exploateringskontoret avser att bebygga Hjorthagsparken, som
staden för hugade exploatörer kallar Hjorthagskransen.
Därefter följer kort information om





Hur blev samarbetet med FFE om bevakning av nya detaljplaner mm
Ugglevikens vattenreservoar anses för låg och för liten – ny byggs
Tillsyn utan åtgärdsbeslut - omöjligt att få ändring på i domstol
Brist på skyddsrum - sista evakueringsjärnvägen i Värtan läggs ned

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

Nya stadgar ger möjlighet till djupare samarbete med FFE om nya detaljplaner
En tanke med DLVs nya stadgar är att medlemsföreningarna i FFE ska kunna verka gemensamt i frågor
rörande exploatering och plan- och bygglov som berör Nationalstadsparken (NSP). FFE hade redan
sammanställt en lista över sådana för vissa områden utanför DLVs huvudsakliga bevakningsområde. Ett
sådant gällde Gröna lunds utvidgning längs vattnet norr om nuvarande nöjesfält. DLV hade redan tidigare
lämnat synpunkter på intrången i natur- och kulturmiljön samt frågan om hur stora ingrepp, som kan tilllåtas i NSP och har sen fortsatt att bemöta Gröna lunds överklagan av MMDs dom att stoppa detaljplanen.
Däremot har Pop House godtagit omarbetning av detaljplan för Hasselbacken så att nybebyggelse krymps.
Sbk anser det omöjligt att i granskning av detaljplan för Gasverket Östra norr om Gasverksvägen behålla
Marketenteribyggnaden men sbk har sänkt överbyggnaden för ny betongbyggnad, som DLV önskar ska
kläs in med träfasad liknande den som finns på dagens byggnad. De stora väggmålningarna i dagens
byggnad anser DLV ska flyttas till nya byggnad. Flera höga hus har sänkts delvis men höga mittsektioner
gör att utsikt mot NSP från Hjorthagsparken ändå försvinner. Ytterligare underjordiskt garage bör utgå.
Söder om den breddade Gasverksvägen ligger Hjorthagsparken, som Exploateringskontoret anser kan
bebyggas under namnet Hjorthagskransen för att knyta samman gamla Hjorthagen med bebyggelsen ovan.
Detta har lett till stora protester. Samtidigt är det en viktig spridningsväg för NSP i östra delen där ny park
anläggs för viktig flora/fauna. Hushöjderna anges till 5 våningar vilket är högre än dagens hus i området.
Stockholm vatten och avfall, SVOA, vill ersätta Ugglevikens vattenreservoar i NSP med ny högreservoar.
Skäl är att reservoaren är för liten och för låg, som medför att övriga tre vattenreservoarer ej kan utnyttja
den där möjliga bräddnivån på 62,5 meter. Ugglevikens är bara 57,2 meter och volymen behöver ökas
med 50% och tornhöjden med 10 meter upp till 71 meter. Dagens torn med smala pelare syns knappt över
Lill-Jansskogen. Alternativt anges tornet byggas i Vanadislunden, Hjorthagen eller Loudden. DLV anser
Louddens reningsverks plats ska utredas där fastighetsborgarrådet Joakim Larsson vill bygga skyskrapor.
Tyvärr har MMD avslagit DLVs överklagan av ny detaljplan för Rio 7, som medger att nytt hus intill arkitekt Leonie Geisendorfs stolta studentbostadshus Fyrtalet, som helt kommer att skymma sikt mot huset.
Motiv är att ge Värtavägen en tydligare karaktär av stadsgata där nya huset ryms om förgård tas bort. På
samma sätt tas tallar bort som man gör för att bygga kv Ordonnansen 5/6s höga hus på andra sidan gatan.
Även gällande överklagan av tillsyn rörande sen lång tid undermålig städning av Göta Livgardes park vid
Radiohuset medgav MÖD ej prövningstillstånd trots att ett halvt dussin råtthål finns p g a att besökare
slänger skräp och matrester på marken där barnen leker. Nedskräpningsböter för det har heller ej utdelats.
MÖD avslog vår begäran om förhandsbesked från EU-domstolen och då behöver förvaltaren ej bry sig.
Sbk planerar en kompakt bebyggelse av nya 11-våningshus från Tegeluddsvägen upp mot kv Valparaiso
dit Värtavägen förlängs och förhandlar nu med Trafikverket och Försvaret om att lägga ner evakueringsjärnväg samtidigt som MSB föreslår att evakuering kan bli ett måste i Stockholm. Även om skyddsrum
byggs måste den nuvarande evakueringsjärnvägen vid station Värtan Östra vara kvar både för befolkningen i området och för att nu som förr kunna ta hand om en befarad flyktingvåg över norra Östersjön.
DLV har överklagat SBNs beslut att anta detaljplan för Genua 1 med ny byggnad i gränsen till NSP och
Gärdets sportfält och i den viktiga spridningsvägen för flora och fauna i södra delen av Järvakilen. SBN
stoppade 2016 en tidigare detaljplan med samma antal nya lägenheter i gamla huset som även nu tillåts.
Källhagen restaurerar den tidigare Alnarpträdgården från Stockholmsutställningen 1930 i hörnan Corson
– Folke Bernadottes väg vid vid Djurgårdsbrunnsviken. Lite längre österut avser Djurgårdsförvaltningen
och försvaret att rusta fredsmonumentet och då sätta upp staty en av f d FN-chefen Dag Hammarskjöld.
Det är viktigt att vi kan fortsätta arbetet med en bättre miljö för såväl människor som djur och att alla
stöder arbetet. Glöm ej att betala medlemsavgift för år 2022 om ni fått en talong med brevet!
Telefonlista bifogas.
Styrelsen genom Per Schönning

