
Med stöd av Stockholms stad och Kungliga Djurgårdsförvaltningen riskerar ett antal förfulande och 
historielösa kommersiella exploateringar av Djurgården att genomföras. Mest akut är Gröna Lunds 
utbyggnadsplaner. Och nu väntar en ny rättsprocess och dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Stockholms stads moderatledda majoritet ifrågasätter Riksantikvarieämbetets rätt att uttala 
sig om riksintresset Nationalstadsparken och överklagar Mark- och miljödomstolens beslut att 
underkänna den detaljplan som staden, med Kungliga Djurgårdsförvaltningens välsignelse, 
 utarbetat åt Gröna Lund.

Riksantikvarieämbetet anser att en fortsatt utbyggnad av storskaliga åkattraktioner skulle skada 
såväl riksintresset för kulturmiljön som den Kungliga Nationalstadsparken. Redan den kraftiga 
 utbyggnad som ägt rum på senare år skadar dessa värden. Det blir en kumulativ effekt om man 
lägger till ytterligare ett virrvarr av stålskelett som täcker Liljevalchs, Skansenberget med Bredablick 
och Sollidenscenen.

Det blir en ny rättsprocess där vi från Rädda Djurgården och ett antal berörda kulturmiljö- 
föreningar ånyo kommer att visa att skadorna på kulturmiljön är irreparabla och att trafikkaoset 
förvärras.

Ny rättsprocess för Djurgården!
Djurgården ska bevaras och förskönas – inte exploateras! Vi är tyvärr vana vid att Stockholms 
folkvalda förstör  stadens skönhet och trivsel – att Kungliga Djurgårdsförvaltningen nu också gör 
det är en tragedi och enorm skandal! 

P.S. Nästa hotande exploateringsprojekt är Hasselbacken som Björn Ulvaeus och hans bolag Pophouse vill bygga ut med 6 000 kvm. VD Per Sundin säger: 
 ”Ska man ha Disney som förebild, och det tycker jag vi ska ha, så är Djurgården vårt Disneyland”. (Nordeas tidskrift Talk 08.09.2021).  

Länsstyrelsen gör tummen ned för Ulvaeus utbyggnadsplaner.

Föreningen Rädda Djurgården, Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening,  
Kungliga Djurgårdens Bostadsarrendeförening, Stockholms Sjögård, Blasieholmens Vänner,  

Katarina Hembygdsförening

Föreningen Rädda Djurgården behöver allt stöd vi kan få. Vi måste engagera advokater och 
specialister på kulturmiljö, buller, plan- och bygglag samt miljöbalken. Det är bråttom. 

 Förberedelser inför rättegången i Mark- och miljööverdomstolen sker nu!

Bli medlem i föreningen Rädda Djurgården och stöd oss genom att swisha till 1233 734 761 
- ange din mailadress. Vårt bankgiro är 5706-1087. Vi tackar för din generositet!  

För detaljinformation www.raddadjurgarden.se, info@raddadjurgarden.se

Gröna Lunds möjliga expansion


