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Den missprydande glasverandan till Lindgårdens äldsta del som nyligen uppförts har väckt 
mycket förvåning hos allmänheten. Byggnaden längs Allmänna gränd och Djurgårdsvägen 
berörs inte av några nybyggnadsplaner och skall fortfarande enligt gällande tomträttsavtal 
hanteras med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Till tomträttsavtalet är fogat 
skyddsföreskrifter som fastslår att byggnadernas exteriör mot gatan och gård inte får 
förvanskas. Det framhålls också i byggnadslovet att byggnaden är särskilt värdefull ur 
kulturhistorisk synpunkt och alla ändringar skall utföras så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och inte förvanskas. Detta har inte på något sätt följts i det slutliga bygget – det rör sig 
istället om en klart missprydande och artfrämmande tillbyggnad. 
 
Redan vid den senaste ommålningen av byggnaden för något år sedan förvanskades fasaderna 
genom att de ursprungliga karaktäristiska vitmålade detaljerna målades över med samma färg 
som väggytorna. I övre våningen avlägsnades de ursprungliga kryssformade träbarriärerna 
mot Djurgårdsvägen. Det ursprungliga dekorativa smidda järnstaketet mot vägen som 
omfattades av skyddsföreskrifterna avlägsnades vidare utan bygglov. 
 
Djurgårdens hembygdsförening (Dhf) finner det mycket anmärkningsvärt att trots detta och 
trots avstyrkande remissyttranden från Stadsmuseet och Skönhetsrådet tillfälligt bygglov för 
en förvanskande tillbyggnad har lämnats. Det är dock uppenbart att den uppförda byggnaden 
inte heller motsvarar givet bygglov. Trots den missledande beteckningen ”Inglasad 
blomsterveranda” utgör tillbyggnaden bara en torftig och slumartad utvidgning av de tidigare 
serveringslokalerna. Djurgårdens hembygdsförening vill starkt understryka att större krav 
måste ställas på bygglovshandlingar som gäller bebyggelse inom Nationalstadsparken. 
 
Det känns i det uppkomna läget smärtsamt att det tillfälliga bygglovet gäller i hela 10 år. Dhf 
anser att starka krav måste ställas på att sökanden snarast genomför den anpassning till den 
tidigare kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som krävs enligt bygglovet och 3:10 och 3:12 
PBL. 
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