
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförenings verksamhetsberättelse för år 2021

Föreningen har aktivt agerat för att bevara och förbättra miljön och hindra miljöstörande verksam-
heter i vårt område. Styrelsen har utöver årsmötet träffats 3 gånger för att diskutera och besluta om
aktioner i aktuella frågor, planera på längre sikt och göra medlemsutskick. Östermalms stadsdels-
nämndsmöten har inte varit öppna då covid-19 satte stopp för fysiska sammankomster och flera 
samråd bevakats via nätet. Många skrivelser har avfattats. Någon guidad vandring har ej gjorts. 
Under året har samarbete fortsatt med andra medlemsorganisationer inom FFE, Förbundet för 
Ekoparken, bl a med städning av naturen, viktigt när människor i ökad utsträckning under covid-
19 vistats i vår vackra natur. 10-årsminnet av TV-ekens fällning hölls vid stubben 25 november.

Efter att Stockholms stads fackförvaltningar börjat ifrågasätta DLVs talerätt och en förändring av 
FFE där man föreslagit ett djupare samarbete rörande bevakning och överklagande i planfrågor tog
DLVs ordförande på sig att utarbeta ett förslag till nya stadgar för DLV under hösten. Efter flera 
rundor med synpunkter från styrelsen via mail på föreslagna förändringar kunde styrelsen enas om 
ett förslag, som skickades med inbjudan att hålla årsmöte den 10 november. Årsmötet beslöt då att 
enhälligt godkänna förslag till nya stadgar. Därefter inbjöds medlemmarna till ett extra förenings-
möte 2 december dit även medlemmar kunde skicka sin röst. De nya stadgarna antogs då enhälligt.

DLV svarade på remiss – ”Tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78” 
M2020/02032 med att beskriva hur DLV kämpat för att bevara stränderna fria kring Husarviken, 
som egentligen skulle ha strandskydd enligt länsstyrelsebeslut i samband med införande av miljö 
balken men som till slut fick nya hus tillbakadragna 35 meter på södra stranden. Det är viktigt att 
ej muddra för att bebygga en stor konstgjord ö i mynningen utan istället skapa en marin ekopark. 

DLV överklagade SBNs beslut  att anta detaljplan för kv Genua 1på Ladugårdsgärdet med bl a 
bygge av nytt hus i  Nationalstadsparkens (NSPs) gräns och dess viktiga inre spridningszon, som 
Länsstyrelsen redovisat i ”Framtidens Nationalstadspark”. På andra sidan Sportfältet har DLV 
kämpat hårt för att bevara miljön kring studenthemmet Fyrtalet ritat av Leone Geisendorf. Det 
unika huset riskerar helt byggas för av ett smalt hus, som även kräver fällning av två gamla tallar.

DLV fortsatte förbättra villkoren för miljöstörande verksamhet i Ladugårdsgärdet/Södra Värtan. 
Pråm ska nu ersätta lastbilstransporter enligt DLVs förslag. DLV söker få igenom länsstyrelsens 
skyldighet besluta att Göta Livgardes park vid Sveriges Radio ihop med bl a Gustav Adolfsparken 
(f d Svea Livgardes park) ska utgöra kyrkotomt och då vårdas och skyddas mot den exploatering 
staden anger i översiktsplanen från 2018. Östermalms stadsdelsnämnd var helt ovetande om detta.

Exploaterings- och stadsbyggnadskontoret planerar att exploatera norra delen av Hjorthagsparken, 
(som man kallar Hjorthagskransen) närmast Norra Djurgårdsstaden. Föreningen Hjorthagen har 
invänt mot detta och DLV har stöttat upp argumenteringen. Frågan kommer att nagelfaras 2022. 
På Södra Djurgården har förslag till kraftig exploatering inom Konsthallen 15 där Hasselbacken 
ligger mött stort motstånd. DLV delat Djurgårdens hembygdsförenings, DHFs, kritik.

Årsmötet inleddes med att DLVs ordförande talade om: ”Kolkajen-Ropsten” där staden beslutat att
den konstgjorda ön i Husavikens mynning ej byggs på pålar utan på dumpad sprängsten, som man 
får billigt från bl a Norvik och T-banebyggen. Vidare att Gröna Lunds utvidgning stoppats i MMD
(miljödomstolen) men tas nu upp i MÖD. DLV har klagat över störningar i natur och kulturmiljön. 

Calle Millinger nyvaldes som ordinarie styrelseledamot på 2 år. Jack Valentin valdes att jämte 
Bitte Liberg utgöra DLVs valnämnd. FFE-ordföranden Richard Murray vädjade om ekonomiskt 
stöd att täcka kostnader för advokat att stoppa Gröna Lunds utvidgning.Vid DLVs efterföljande 
konstituerande möte beslöts att DLV bidrar med 3000 kr för advokatens fortsatta agerande.

Det är viktigt att vi kan fortsätta arbetet med en bättre miljö för såväl människor som djur och att 
ni stöder arbetet. Glöm ej att betala medlemsavgift år 2022. DLVs verksamhet fortsätter oförtrutet!

Styrelsen genom Per Schönning


