
En privat segelklubb
får inte ta över Stockholms
mest älskade vattenrum!

En privat segelklubb  
får inte ockupera Stockholms  

mest älskade vattenrum!

SEGELKLUBBEN KSSS, som anordnar kappseglingen  
Gotland Runt, vill anlägga en gästhamn med plats för 
uppemot hundratals båtar på Kungliga Djurgården. 
Platsen är Galärvarvsparken och de långa bryggorna 
kommer att täcka en stor del av vattenrummet in mot 
Nybro viken. Detta är en mycket högt värderad stadsmiljö, 
både enligt lagen om Nationalstadsparken och lagen om 
riksintressanta kulturmiljöer – och av stockholmarna!  
Vi vädjar till Stockholms stad och Kungliga Djurgårds
förvaltningen att säga nej till denna exploatering.

Som riksintresse är Nationalstadsparkens omgiv
ningar också skyddade. Som ett särskilt ömtåligt område 
för förändringar pekar Länsstyrelsen ut ”det centrala 
vattenrummet… stränder och vatten kring västra 
delen av Djurgårdsön, Skeppsholmen–Kastellholmen, 

Skeppsbron, Blasieholmen och Nybroviken.” Mer 
fridlyst kan inget område vara. Detta är, säger Läns
styrelsen, ”sinnebilden av Stockholm: vattnet, grönskan 
och vackra historiska miljöer”.  Dessutom råder strand
skydd. Det är där segelklubben vill lägga sina pontoner. 
Det får inte ske.

Förra året fick segelklubben använda området på 
prov. Det urartade snart till en kommersiell båtmässa 
och stora reklamskyltar för CocaCola. Tidigare har 
KSSS lockat med ”en seglarstad med matserveringar, 
föreläsnings och umgängesytor, regattakontor, stånd 
för utställare och sanitetsutrymmen”.

Om Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stock
holms stad tar natur och kulturskydd på allvar måste 
man omedelbart avslå dessa planer.

Föreningen Rädda Djurgården, Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening, Kungl Djurgårdens Arrendeförening,  
Stockholms Sjögård, Blaiseholmens Vänner, Katarina Hembygdsförening.

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 vattenrum utanför Galärvarvsparken 
och ett nytt Vattentorn i LillJansskogen. 

Detta trots att all nybyggnation i National
stadsparken är mycket begränsad enligt lag. 
Miljöbalken 7 kap 4 § förbjuder skador på 
det historiska landskapets natur och kultur
värden. 

KDF har missuppfattat sin uppgift.  
Dess uppdrag är inte att släppa fram privata 
exploatörer. Den kungliga så kallade dis
positionsrätten 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 exploaterings
planer. Annars kommer ovärderliga värden att 
gå förlorade för all framtid, för vår egen och 
för kommande generationer. 

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

Stöd föreningen Rädda Djurgården.  
Swish 1233 734 761 eller bankgiro 57061087. Ange din mailadress.

info@raddadjurgarden.se  |  www.raddadjurgarden.se
Nu kan du följa oss på instagram radda_djurgarden
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SEGELKLUBBEN KSSS, som anordnar kappseglingen 
Gotland Runt, vill anlägga en gästhamn med plats för över 
hundra båtar på Kungliga Djurgården. Platsen är Galär-
varvsparken och de långa bryggorna kommer att täcka 
en stor del av vattenrummet in mot Nybroviken. Detta är 
en mycket högt värderad stadsmiljö, både enligt lagen om 
Nationalstadsparken och lagen om riksintressanta kultur-
miljöer – och av stockholmarna! Vi vädjar till Stockholms 
stad och Kungliga Djurgårdsförvaltningen att säga nej till 
denna exploatering.

Som riksintresse är Nationalstadsparkens omgivningar
också skyddade. Som ett särskilt ömtåligt område för 
förändringar pekar Länsstyrelsen ut ”det centrala vatten- 

rummet… stränder och vatten kring västra delen av 
Djurgårdsön, Skeppsholmen–Kastellholmen Skeppsbron, 
Blasieholmen och Nybroviken.” Mer fridlyst kan inget 
område vara. Detta är, säger Länsstyrelsen, ”sinnebilden 
av Stockholm: vattnet, grönskan och vackra historiska 
miljöer”.  Dessutom råder strandskydd. Det är där segel-
klubben vill lägga sina pontoner. Det får inte ske.

Förra året fick segelklubben använda området på prov. 
Det utvecklades också till en kommersiell båtmässa och 
stora reklamskyltar för Coca-Cola. 

Om Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stockholms 
stad tar natur- och kulturskydd på allvar måste man  
omedelbart avslå dessa planer.

Det kungliga ansvaret
Kungliga Djurgården och Nationalstadsparken, 
Stockholms världsunika gröna lunga, står under 
akut hot. Stockholms stad och Kungliga Djurgårds-
förvaltningen (KDF) släpper fram expansionsplaner 
som vi anser skada Djurgårdens kulturvärden. 
Det gäller t.ex. Gröna Lund och Hasselbacken, 
vattenrummet 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

Stöd föreningen Rädda Djurgården.
Swish 1233 734 761 eller bankgiro 5706-1087. Ange din mailadress.  

info@raddadjurgarden.se | www.raddadjurgarden.se
Nu kan du följa oss på Instagram radda_djurgarden

Föreningen Rädda Djurgården, Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening, Kungl Djurgårdens Arrendeförening, 
Stockholms Sjögård, Blaiseholmens Vänner, Katarina Hembygdsförening.

Annons nr. 16 från Rädda Djurgården


