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Stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Bygglov klubbhus, Norra Djurgården 1:1, Djurgårdsbrunnsvägen 53 Ladugårdsgärdet

Padelbanor är oacceptabla i Djurgårdsbrunns kultur- och naturlandskap
Bygglovsärendet ett nytt klubbhus som länsstyrelsen upphävde pga bristande kulturmiljöutredning
återkommer nu i en ännu mer oacceptabel form. Förutom klubbhuset planeras sex padelbanor,
omgärdade med höga plexiglasväggar och starkt upplysta. Att bygglovet nu begränsats till det något
nedskalade klubbhuset innebär inte att Stadsbyggnadsnämnden kan blunda för den därmed
sammanhängande planen att skapa sex padelbanor i stället för de tre tennisbanor som finns där i
dag.
Stadsbyggnadsnämnden måste i detta ärende ta i beaktande att avsikten med klubbhuset är att i
nästa steg – utan bygglov – bygga sex padelbanor. Stadsbyggnadsnämnden måste, för att detta för
den aktuella miljön totalt främmande inslag ska prövas, avslå begäran om bygglov för enbart
klubbhuset och begära en redovisning av hela projektet.
I det föreliggande tjänsteutlåtande hanteras och bedöms enbart klubbhuset. Det är otillräckligt och
missvisande. Utöver padelbanornas kraftiga visuella inverkan – särskilt när de är under belysning –
och belysningens inverkan på djur- och fågellivet, tillkommer logistiska krav på anläggningen som det
inte är möjligt att bortse från. Främst gäller det parkeringsplatser för den mycket stora mängd fordon
som krävs för att föra fyra gånger sex spelar till planerna varje timme och lika många från banorna
varje timme.
En utveckling med upplysta padelbanor, livlig biltrafik och stor parkeringsplats strider fundamentalt
mot syftena med utvecklingen av Nationalstadsparken så som de uttryckts i prop. 1994/95:3.
”Samspelet mellan natur- och kulturvärden i området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i
Stockholms län och områdets betydelse i ett kulturellt och historiskt perspektiv gör att området som
helhet väl uppfyller UNESCO:s kriterier på ett historiskt landskap.” (s. 9) Det är som ett sådant – på
engelska: ”heritage landscape” – som området ska bevaras, vårdas och utvecklas.
Den brunnsmiljö som skapades på 1700-talet och som spelat en så viktig roll i stockholmarnas liv
sedan dess är i stora stycken bevarad. Hopp finns om ett återuppståndet värdshus, restaurering av
brunnsmiljön med dess lilla engelsk park, borttagande av Stockholms stad skräpiga upplag och
nedbantning av den överstora p-platsen.
Stadsbyggnadsnämnden bör initiera en områdesplan för Djurgårdsbrunn med den av oss skisserade
inriktningen och i avvaktan på en sådan plan avslå alla bygglovsansökningar som avser större projekt
i detta område.
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