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Nu kan du följa oss på instagram radda_djurgarden

Vi uppmanar Kungen att 
rädda Hasselbacken

ENLIGT DEN KUNGLIGA DISPOSITIONSRÄTTEN, Riksdagens instruktion till  
Kungen om hur Kungliga Djurgården ska skötas, får inga andra förändringar 
än förbättringar och försköningar göras. Planerna för Hasselbacken om
fattar varken förbättringar eller försköningar menar vi.

Planerna på om- och tillbyggnaderna av Hasselbacken har arbetats om, 
men inte tillräckligt för att förslaget skall bli acceptabelt med hänsyn till 
platsens mycket stora historiska värden och viktiga roll i Djurgårdens historia. 
Planerna som ligger verkar istället återspegla Hasselbackens tankar om ett 
”Disneyland på Djurgården”, för att citera en av företagets talesmän.

På en plats som redan har gott om hotellrum bör de förfulande över-
dimensionerade hotellbyggnaderna tas bort från planerna, det strider inte 
bara mot värdet att bevara denna kulturmiljö utan också – enligt vår upp-
fattning – mot de regler i miljöbalken som ska skydda Nationalstadsparken.

Låt oss inte göra samma misstag som med utbyggnaden på Liljevalchs, 
utan bygg ut på ett passande och smakfullt sätt som visar respekt för den 
unika och vackra miljö som Djurgården utgör!  

Kungen och Stockholms stad bör stoppa förslaget. Dispositionsrätten ger 
Kungen alla möjligheter att göra det.

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

ANNONS NR. 18 FRÅN RÄDDA DJURGÅRDEN

Dramatiska förändringar med förfulande tillbyggnader framför historiska Hasselbacken från förslaget till ny detaljplan.
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