
Bevara kulturmiljön  
på Djurgården!

Annons nr. 17 från Rädda Djurgården

Planerna på om- och tillbyggnader av Hasselbacken 
innebär att en anrik kulturmiljö skadas oåterkalleligt. 
1800-talets huvudbyggnad kommer att döljas av stora, 
moderna byggnader, som till utseendet skiljer sig från 
all annan bebyggelse på Djurgården. Den lummiga 
inramningen går förlorad när många träd tas ned  
– och det är risk för ”Bellmanseken”. 

För trettio år sedan – innan lagen om National-
stadsparken införts – utvidgades Hasselbacken med  
103 hotellrum. Samtidigt återuppfördes en historisk 
serveringspaviljong och en entréportal. Allt gjordes 
med så stor hänsyn att det knappast syntes. Denna 
stora men ambitiösa upprustning har den nye ägaren, 
Björn Ulvéus företag redan förstört delar av genom  

att ta bort portalen och serveringspaviljongen.
Vi kan tänka oss en pietetsfull komplettering av den 

historiska restaurangmiljön. Men inte en storskalig 
utbyggnad av hotellet. Det strider inte bara mot värdet 
att bevara denna kulturmiljö utan också – enligt vår 
uppfattning – mot de regler i miljöbalken som ska 
skydda Nationalstadsparken. 

Förslaget strider menar vi också mot kungens  
dispositionsrätt. År 1809 fick kungen dispositionsrätt 
till Djurgården på villkor att alla förändringar han tillät 
skulle handla om att förbättra och försköna området. 
Här handlar det om motsatsen.

Vi kräver av Stockholms stad och Kungliga Djurgårds-
förvaltningen: Stoppa förslaget!

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 LillJansskogen. 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

Illustrationen visar de nya  
byggnaderna framför historiska 

Hasselbacken i förslaget 
 till ny detaljplan.

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

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
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