Stoppa förstörelsen på Djurgården!
Demonstrera på Nybroplan fredag 1 okt 12 -13.30
Utfrågning av politiker och experter

Så här vill vi ha det, kanalen på Djurgården en tidig morgon

Mer av detta vill vi inte ha!

Sedan 1809 har Kungl. Djurgården, som Kungen har dispositionsrätt över,
skyddats av sju monarker. Men nu hotas Djurgården av ytterligare exploateringar
och försäljning av delar av Djurgården.
· Liljevalchs Konsthalls jättelika betongbunker är ett kulturmord och en ekonomisk katastrof.
· - Inga höga åkmaskiner på Gröna Lunds nya område, lovade Parks&Resorts VD Christer Fogelmarck 2017. Nu planeras
enligt föreslagen detaljplan för området flera upp till 45 m höga, som i praktiken skulle dölja Skansenberget – i stället
för att nöja sig med låga attraktioner i en lummig miljö.
· Björn Ulvaeus bolag vill förstöra Hasselbacken med tre stora nybyggnader på 6000 kvm för 75 nya hotellrum och stora
konferensbyggnader enligt detaljplaneförslag. Den vackra portalen och musikpaviljongen har redan rivits.
· Ugglevikens vattentorn ersätts av en mycket högre byggnad som skulle synas högt över Stockholm.
· Villa Källhagen planerar en ny hög hotellbyggnad som skulle skada Djurgårdslandskapet.
· Rädda Djurgården från att bli ett nytt Disneyland, vilket VD:n i Björn Ulvaeus Pophouse sagt att bolaget siktar mot
(Magasinet Talk 8/9 2021).
Miljöbalken förbjuder som huvudregel all utbyggnad inom Nationalstadsparken. Djurgårdsförvaltningen
måste med omedelbar verkan lägga om kursen för att förhindra att denna världsunika natur- och kulturmiljö
förstörs. Riksantikvarieämbetet och Skönhetsrådet sade NEJ till Gröna Lunds utbyggnad. Också Mark- och
miljödomstolen sade NEJ. Ändå har domen överklagats av den moderatledda majoriteten i Stadshuset.

Välkommen till demonstrationen fredag 1 okt 12.00 -13.30 på Nybroplan.
Vi säger alla NEJ till förstörelsen på Djurgården och vi är tacksamma för ditt stöd.
Swisha 123 373 4761 eller bankgiro 5706-1087 – ange din mailadress.
www.raddadjurgarden.se , info@raddadjurgarden.se

I anslutning till mötet har Blasieholmens Vänner årsmöte. Boksignering och försäljning av Björn Tarras-Wahlberg bok
”Kampen om Nobelbygget-så här får det inte gå till”
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