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Med önskan om
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till alla medlemmar

Stadsbyggnadsnämnd antar själv detaljplan för jättehus på Ladugårdsgärdet

Detaljplan för kvarteret Stettin 7 antogs av Stockholms stadbyggnadsnämnd den 12 december 
med omedelbar justering, vilket innebär att en monstruös ny byggnad kommer att spoliera vyn
i Nationalstadsparken från Sportfältet ut mot Lidingö. Så här presenteras den suddigt i regnet:

Det är Oscar Properties, stadens nya älsklingsbyggare, som är utsedd att sätta spiken i kistan 
för skyddet av Nationalstadsparken. En rad förljugna foton ingår i presentationen av projektet.
Nattljuset anges slå fullt ut från fönstren på den lilla förkrympta Kungliga Borgen och avlägs-
na Kaknästornets restaurang medan ljuset knappt anges synas från de helglasade sydvästfasa-
derna i det nya huset. Trädalléerna mot söder och väster tas bort ur planen men i järnvägsplan 
för Spårväg City anges att en ny ska anläggas i söder. Så blir inte fallet! Allén i väster vägrar 
man att ha kvar trots att det är det enda fullständiga gröna skyl som finns mot husets inverkan.

”Stadsmuseet gör bedömningen att de föreslagna förändringarna av fastigheterna medför en så
betydande miljöpåverkan ur kulturhistorisk synvinkel att en MKB är nödvändig. 
Nationalstadparken med sina höga värden och känslighet i stadsbilden gör att de föreslagna 
förändringarna ingående bör studeras och redovisas i en analys som tittar både på stadsbild, 
siktlinjer och hur Nationalstadsparkens övriga värden påverkas”. Trots denna förmaning 
vägrar staden rätta sig!

Länsstyrelsen skrev redan 2002-10-30: ”- Omfattning och utformning av exploateringen intill 
Nationalstadsparken måste i den fortsatta planeringen avvägas med hänsyn till parkens intres-
sen... landskapsanalysen ger bra ledning som staden i den fortsatta planeringen bör ta fasta på.
- Redan nu kan dock ifrågasättas om den i programmet föreslagna exploateringen i alla delar 
står i överensstämmelse med utgångspunkterna i den presenterade landskapsanalysen. - Plane-
ringsområdet gränsar i Hjorthagen-Frihamnen och Loudden till område som utgör National-
stadspark sedan den 1 januari 1995. - När det gäller exploateringsåtgärder i angränsande 
områden utanför parken gäller samma regler som för andra riksintressen vilket betyder att 
riksintresset ska tillgodoses i planeringen.” Statliga byggnadsminnet Borgen respekteras inte!

Stadsbyggnadskontoret drog tillbaks ärendet om Hjorthagstornet från samma möte. Det hade 
nog sett konstigt ut om man även skulle godkänna detta åt Oscar Properties. Länsstyrelsen 
beslöt däremot att inte invända mot tornets inverkan på riksintresset för Nationalstadsparken 
eller Stockholms innerstad med Djurgården. Det gjorde man ej heller mot gamla förslaget.
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Planen för kvarteret Ängsbotten i gränsen till Nationalstadsparken och Norra länkens tunnel-
mynning och avgastornet, som just nu färdigställs, godkändes utan ändring att genast skickas 
till kommunfullmäktige för antagande. Hänsyn tas ej till de farliga LNG-transporterna intill.
En påbyggnad av studentbostäder i Jerum/Väbeln 3 vid Lidingövägen ska nu gå ut på samråd.

Djurgårdsförvaltningen tillståndsprövar att kompostera max 3000 ton hästgödsel per år norr 
om Husarviken. Vi har försökt att få en bebyggelsefri zon på 100 meter söder om viken men 
nu blir det totalt bara 100 meter till gödseln. Socialstyrelsens rekommendation är 200 meter. 
Ett samråd om etapp ”Brofästet” i Norra Djurgårdsstaden drog bara 3 besökande, bl a DLV.

Miljödomstolen har dömt att riksintressen som Karlavägens allé kan belamras med reklam-
pelare, kiosker och vara stensatt. Park och alléträdens överlevnad tar man ej heller hänsyn till.
Fornlämning behöver bara respekteras om den är ”fast”. De flesta betecknar dock RAÄ som 
”övrig”. Hjorthagen förlorar enda fornlämningen Rudera och Vädla kungsladugård blir gata. 
Utarmningen av vår historia, som varit skyddad sen Gustav II Adolf, drivs på av Stockholm. 
Fråga är om det inte vore bättre att riksdag och regering flyttas ut för att hejda exploateringen.

Omkring 80.000 av 100.000 svenskar som bor i flygbullerutsatta områden bor i Stockholm. 
Flygbullerutredningen föreslår att begränsningen till sexton högbullrande överflygningar per 
dag inte ska gälla vid nybyggen i just Stockholm, där finns ingen gräns. Gratis öronproppar?

Vi har ställt oss positiva till att ett konstsnöspår anläggs runt Ladugårdsgärde. Det är Åre-
fjällsloppet som tillsammans med Djurgårdsförvaltningen står bakom. Än saknas dock snön. 
Vi är dock inte ställt oss bakom hårdrockskonserterna som ska hållas på Gärdet (Sportfältet) 
den 30 maj och 13 och 14 juni. Året därpå planeras de dessutom att utökas. För länge sedan 
hade man sådana konserter utanför de stora arenor, som finns nu. Det ledde till många klago-
mål på buller. Stockholm anger att där ej finns boende som störs. Vilken planet kommer våra 
politiker ifrån? Biljetterna kostar ca 1000 kronor och då borde man kunna hyra Tele 2 arena.

Sveriges Television diskuterar med Stockholm om att lämna TV-huset mot att man får riva 
TV:s kontorshus vis Oxenstiernsgatan och bygga ett nytt mycket större. Man anger då att man
kan bygga 1000 bostäder. Där ingår att staden ska få spränga bort Göta Livgardes Park för att 
dra fram Spårväg City söder om Radiohuset. Djurgårdslandskapet exploateras sönder totalt!

Vi överklagar beslut att avvisa DLV gällande Fortums bygge av Europas största biobränsle-
eldade kraftvärmeverk i Hjorthagen/Ladugårdsgärdet och begär att Mark- och miljööverdom-
stolen inhämtar förhandsbesked från EU-domstolen i fråga om avvisning när ej någon instans 
vare sig i tillståndsprövning eller enligt PBL, behandlat vårt yrkande att ha skyddsavstånd.

3 december inbjöd Södertälje Hamn till samråd angående ombyggnader för att kunna ta över 
oljehanteringen från Louddens- och Bergs (i Nacka) oljehamnar. Men två dagar senare beslöt 
mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, DLV och Stockholms stad av länsstyrelsens beslut att tillåta oljebolagens verk-
samhet på Loudden t.o.m. 2030. Ett tillstånd som även medger mer än en fördubbling av 
dagens hantering.  DLV kommer att överklaga domstolens illa motiverade dom.  

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV, har 2014 verkat i 30 år. Det ska vi fira! 
Vi har enträget kämpat för en bättre miljö och en sans och balans i utvecklingen av området. 
Det hade inte gått utan eldskälar och stöd från våra medlemmar och vi hoppas att ni alla vill 
vara med i vår fortsatta strävan att minska påfrestningarna på miljö och hälsa. De äldre leden 
glesas dock och vi hoppas att ni vill tala med vänner och föreslå att de också går med i DLV. 
Några har ej betalt medlemsavgift för i år. Då ligger en inbetalningstalong med. Använd den!
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