
Privatisera inte Stockholms
vackraste strandremsa!

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

Detta är en annons från Rädda Djurgården

Snart kommer dom i målet om Gröna Lund ska få 
bygga ut ännu fler stora åkattraktioner. Vi vann i 
Mark- och miljödomstolen men Stockholms stad 

och Gröna Lund överklagade till Mark- och miljööver-
domstolen trots att flera tunga myndigheter som Riks-
antikvarieämbetet avvisat planen.

Föreningen Rädda Djurgården och övriga underteck-
nade miljö- och kulturorganisationer hoppas innerligt 
att domstolen ska stoppa Gröna Lunds förfulande 
kommersiella exploatering. Om detta inte sker så får vi 
försöka rädda det som räddas kan, åtminstone stran-
den, kanske det vackraste avsnittet av Stockholms strän-
der med utsikt över Strömmen, Söders höjder, Skepps-
holmen och Nybroviken.

Strandremsan har Djurgårdsförvaltningen avtalat att 
sälja till Gröna Lund för ett obetydligt belopp. Gröna 

Lund ska betala 7,6 miljoner kronor för mark som av 
fastighetsmäklaren Castelli & Co AB bedöms vara värd 
det tiodubbla. Rabatten ligger långt över den värde-
gräns på strax över två miljoner kronor som enligt 
EU-rätten kan vara acceptabel när offentlig egendom 
säljs till enskilda företag.

Vi vill vädja till Kungen att, om detaljplanen god-
känns, inte fullfölja denna affär som möjligen bryter 
mot EUs regelverk och ej heller arrendera ut den till 
Gröna Lund. Låt i stället stranden bli öppen för alla 
stockholmare och besökare - inte bara för dem som 
betalt inträde till Gröna Lund. Den behövs också för 
utökad färjetrafik. 

I hela staden finns promenader längs vattnet till- 
gängliga för allmänheten. Det finns ingen anledning  
att privatisera stadens kanske finaste strandavsnitt.

Det kungliga ansvaret
Kungliga Djurgården och Nationalstads- 
parken, Stockholms världsunika gröna lunga, 
står under akut hot. Stockholms stad och 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) 
släpper fram expansionsplaner som vi anser 
skada Djurgårdens kulturvärden. Det gäller 
t.ex. Gröna Lund och Hasselbacken, Stock-
holms ström utanför Galärvarvsparken och ett 
nytt Vattentorn i Lill-Jansskogen. Detta trots 

att all nybyggnation i Nationalstadsparken är 
mycket begränsad enligt lag. Miljöbalken 7 
kap 4 § förbjuder skador på det historiska 
landskapets natur- och kulturvärden. KDF  
har missuppfattat sin uppgift. Dess uppdrag 
är inte att släppa fram privata exploatörer.  
Den kungliga så kallade dispositionsrätten 
från 1809 – ett avtal mellan regenten och 
Riksdagen – ger Kungen inte bara rätt utan 
skyldighet att skydda parken mot bebyggelse 

och förfulning. Kungen måste uppfylla sitt 
uppdrag att förbättra och försköna  
Djurgården och sätta stopp för dessa 
okontrollerat 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


