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Djurgårdens hembygdsförening har flera gånger yttrat sig till stadsbyggnadsnämnden i 
föreliggande ärende. Vad hembygdsföreningen där anfört äger fortfarande giltighet. 
Föreningen har starkt betonat vikten att ompröva bevarandefrågan för Lindgården och i vilket 
fall följa stadsbyggnadsnämndens enhälliga viljeinriktning 2005-01-20 att ”särskilt förgården 
bevaras, att fasadens säregna uttryck bevaras alternativt byggs upp på nytt och att byggnaden i 
övrigt anpassas till omgivningarna”. En ny situation har dock inträffat genom det, 
uppenbarligen seriösa, förslag till tillbyggnad av Liljevalchs konsthall på fastigheten 
Konsthallen 4 m.m. som nyligen presenterats. En bebyggelse på denna tomt skulle hindra de 
leveransmöjligheter till Konsthallen 2 som ingår i planbeskrivningen men inte i den utställda 
planen. De frågor beträffande planen för kv. Skeppsholmsviken som framkommit under 
samrådet för denna gör det också nödvändigt att behandla alla delarna i ett sammanhang. 
Därvid måste också den av samtliga planer berörda fastigheten Konsthallen 14 ingå. Inte 
minst trafikfrågorna och leveransmöjligheterna till fastigheterna saknar idag en 
tillfredsställande lösning. Länsstyrelsen har också i samrådsyttrandet framhållit att staden bör 
visa hur de tidigare aktuella projekten samordnas. Vi hemställer därför till 
stadsbyggnadsnämnden: 
 
 att återremittera hela ärendet till förvaltningen för att återupptas i det större 
sammanhanget. 
 
Den nu återigen framlagda planen innehåller avsnitt som egentligen bör behandlas i samband 
med eventuellt byggnadslov. Vi tar dock upp dem redan i samband med planen då de ingår 
som gestaltningsprogram. 
 
Vi vill först erinra om den förödande kritik som riktats mot planen i samband med samrådet, 
och senare vid opinionsmöten och i pressen. Nästan samtliga remissinstanser är starkt kritiska 
mot den nya byggnadens överstora volym och för omgivningens helt främmande utförande. 
Så framhåller t.ex. Statens fastighetsverk att den föreslagna byggnaden bryter sig ut ur det 
skyddsvärda bebyggelsemönstret genom sin höjd, fasadlängd vid gatan och starka uttryck. 
Även länsstyrelsen framhåller vikten av att en ny byggnad på platsen inte överstiger kvarterets 
övriga bebyggelse vad gäller höjd och volym i förhållande till tomt, vidare bör fasaden vara 
indragen från gatan. Det torde stå klart att ett beslut att godkänna den nu utställda planen 



omedelbart kommer att överklagas. Vid stadsbyggnadsnämndens egen behandling 2009-12-10 
framfördes ju också stark kritik mot såväl planen som hur ärendet hade hanterats. 
 
Trots nämndens uttalande vid sammanträdet att en justering av föreslagen fasadutformning 
måste kunna ske för att säkerställa att önskad anpassning till omgivningen uppnås är 
utformningen fortfarande den som förelåg innan stadsbyggnadsnämndens utställningsbeslut. 
Vad som däremot tillkommit i gestaltningsprogrammet är en illustration av det föreslagna 
glashuset på natten – en illustration som ytterligare understryker hur dominant och 
främmande byggnaden skulle bli i det historiska Djurgårdslandskapet. Exploateringskontoret 
har i sitt samrådsyttrande framhållit att de befintliga träden är av betydelse för upplevelsen av 
gaturummet vid Djurgårdsvägen men att de träd vid västra fasaden som fått 
skyddsbestämmelser inte kommer att klara exploateringen. Djurgårdens hembygdsförening 
instämmer i detta och att bestämmelsen därför saknar trovärdighet. 
 
Fortfarande föreslås att infart till ett underjordiskt garage skall ske från den enfiliga 
Djurgårdsvägen och över den sommartid av gångtrafikanter starkt frekventerade gångbanan 
förbi fastigheten. Djurgårdsförvaltningen har framhållit olämpligheten av detta. Att tro att 
gångtrafikanterna i framtiden skulle ta omvägen runt kvarteret för att i stället använda 
Falkenbergsgatan är inte trovärdigt. 
 
Djurgårdens hembygdsförening vill slutligen påminna om att ett nytt exploateringsavtal 
mellan exploateringskontoret och tomträttsinnehavaren Rotaria Invest utan att utlösa avtalat 
vite skulle strida mot kommunallagen såsom avsevärd förmögenhetsöverföring från staden till 
ett enskilt företag, såsom stadens revisorer framhållit i sitt revisionsutlåtande 2004-10-04. Ett 
sådant avtal kan överklagas av varje i kommunen mantalsskriven, och kommer så också med 
största säkerhet att ske. 
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