
 
 
Till Länsstyrelsen i Stockholms Län 
Stadsbyggnadsnämnden  
Box 8314 
104 20 Stockholm 
 
Överklagande av utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i 
Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571 
 
Djurgårdens Hembygdsförening, DHF, som den 18 januari 2007 avstyrkte ett förslag till 
utökad brygganläggning i Ryssviken konstaterar att föreliggande projekt, för vilket 
Stadsbyggnadsnämnden 2010-03-11 beviljat bygglov, endast i mycket liten utsträckning 
avviker från det förslag som föreningen avstyrkte för två år sedan. 
 
Vi vill i sammanhanget meddela att vi först fick kännedom om att Stadsbyggnadsnämnden 
tagit upp ärendet till beslut och beviljat bygglov genom ett brev från Stadsbyggnadsnämnden, 
rekommenderat och daterat 2010-04-06 som anlände till oss 2010-04-13. 
 
Den riktningsändring på en mindre del av bryggan, som det nu framlagda projektet redovisar i 
förhållande till vad som tidigare föreslagits, innebär ingen förbättring avseende de olägenheter 
som vi fann mest störande med detta tidigare förslag. Den avgörande nackdelen med dessa 
båda utformningar är enligt DHF’s uppfattning att de vare sig ur upplevelsesynpunkt eller rent 
praktiskt lämnar tillräckligt utrymme kring Waldemarsuddes brygga, en angöringspunkt som i 
framtiden torde  komma att bli allt viktigare. Det är från en fri vattenyta man skall närma sig 
detta betydelsefulla furstliga konstnärshem och dess park, inte smygande i en trång led utefter 
bojar, bryggor och förankrade båtar.  
. 
De förslag till utvidgning av brygganläggningen med fler båtplatser som har presenterats 
innebär att ett väsentligt större vattenområde än det som hittills utnyttjas kommer att tas i 
anspråk. DHF menar att det är nödvändigt att vara ytterst restriktiv mot utvidgningar av detta 
slag inom Nationalstadsparkens vattenområden.  
 
Djurgårdens Hembygdsförening vill också påpeka att den yttersta av de bryggor som idag är 
knutna till Navigationssällskapets hamn uppförts utan bygglov och redan idag allvarligt 
blockerar den fria vattenytan. Liksom tidigare vill vi slutligen påpeka att utrymmena för 
parkering och av- och pålastning redan idag är helt otillräckliga för verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis hemställer Djurgårdens Hembygdsförening att länsstyrelsen 
ogiltigförklarar det sökta bygglovet och ej medger dispens för tillkommande pontonbryggor. 
Vi hemställer slutligen att den byggnation som skett utan tillstånd avlägsnas.   
 
Djurgården, den 26 april 2010 
 
Agneta Lundström 
Ordförande 


