
Rädda Djurgården och
Lill-Jansskogen!

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

Detta är en annons från Rädda Djurgården

Det nya föreslagna vattentornet skulle 
synas över stora delar av Stockholm.

Stoppa det jättelika vattentornet! 
Ugglevikens planerade nya vattenreservoar är  

en av väldigt många attacker mot Djurgårdens och 
Nationalstadsparkens kulturmiljö som Stockholms 
stad och Kungliga Djurgårdens förvaltning står för. 
Det nu existerande, kulturmärkta tornet från 1935 
är unikt anpassat till Lill-Jansskogens vackra natur. 
Det ska rivas för att ersättas av en UFO-liknande 
nästan 10 meter högre byggnad signerad Gert 
Wingårdh, arkitekten bakom Liljevalchs kritiserade 
utbyggnad. Bygget av vattentornet beräknas 
 förvandla denna del av Lill-Jansskogen till en 
 bullrade byggarbetsplats under närmare tio års tid. 

Är detta nödvändigt för att säkra vatten-
försörjningen? Nej, säger experter från KTH. 
 Betydligt  lämpligare alternativ för lokalisering finns 
än ett av Nationalstadsparkens mest uppskattade 
skogsområden.

Stockholms Vatten och Avfall framför tekniska 
argument som politiker inte kan genomskåda. 
Djurgårdsförvaltningen, som upplåter marken,  
är tyvärr passiv.

Hjälp oss att rädda Lill-Jansskogen från detta 
orimliga ingrepp! Vi vill förmå staden att utreda 
seriösa alternativ utanför Norra Djurgårdens 
 naturområden.

Det kungliga ansvaret
Kungliga Djurgården och Nationalstads
parken, Stockholms världsunika gröna lunga, 
står under akut hot. Stockholms stad och 
Kungliga  Djurgårdsförvaltningen (KDF) 
godkänner skandalöst nog brutala privata 
expansionsplaner för Gröna Lund, Hassel
backen, Villa Källhagen, Stallmästare gården 
(Solna stad), Djurgårdsbrunn, Galärvarvs
parken, Vattentornet i LillJansskogen med 

flera områden, efter redan genomförda 
Liljevalchs expansion. Detta trots att all 
nybyggnation i Nationalstadsparken är mycket 
begränsad enligt lag. Tjänste männen i KDF 
har missupp fattat sin uppgift. Dess uppdrag 
är inte att bistå privata exploatörer utan att 
skydda den kungliga parken från ingrepp  
i natur och kulturmiljö. Den kungliga så 
kallade dispositionsrätten från 1809 – ett avtal 
mellan regenten och Riksdagen – ger Kungen 

inte bara rätt utan skyldighet att skydda parken 
mot bebygg else och förfulning. Kungen måste 
uppfylla sitt uppdrag att förbättra och försköna 
Djur gården och sätta stopp för dessa 
okontro llerat skenande exploateringsplaner. 
Annars kommer ovärderliga värden att gå 
förlorade för all framtid, för vår egen och för 
kommande generationer. 

Läs mer om den kungliga dispositionsrätten 
på vår hemsida www.raddadjurgarden.se

Föreningen Rädda Djurgården behöver allt stöd vi kan få.   
Alla bidrag mottages tacksamt. 

Swish 1233 734 761 eller bankgiro 5706-1087 (ange din mailadress) 
info@raddadjurgarden.se | www.raddadjurgarden.se


