
   S    
Stockholm, den 6 april 2011 

Till 
Stockholms Stadsbyggnadskontor 
Registraturen  
Box 8314 
104 20 Stockholm  
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Djurgårdens hembygdsförening (Dhf) konstaterar att det efter genomfört plansamråd 
nu utställda förslaget, daterat 2011-02-28 inte innebär några större förändringar av 
det detaljplaneförslag som Dhf yttrat sig över 6 november 2010.  
Som noteras i den sammanfattande skrivningen i samrådredogörelsen tillstyrker Dhf 
planförslaget, men påpekar samtidigt vikten av en omsorgsfull detaljutformning för 
att förslagets kvaliteter inte skall förloras. Dhf påpekar särskilt vikten av att 
förutsättningarna för att den föreslagna länken mellan den som byggnadsminne 
klassade befintliga byggnaden och tillbyggnaden får den genomsiktlighet som 
utlovas. Detta är bl.a. en fråga om vilken slags glas, som kommer till användning, 
men också om hur belysningen i länken och utefter Cirkusbyggnadens fasad 
anordnas, såväl dagtid som under dygnets mörka timmar.  
Dhf menar också att de tidvis mycket stora publikströmmarna i Hazeliusbacken och 
angränsande gaturum - genererade såväl av Cirkus som av Hasselbackens hotell, 
restauranger och konferensrum - motiverar nya studier av gång och fordonsrörelser, 
inte minst tillfarter och uppställningsplatser för bussar och taxibilar. Slutligen pekar 
Dhf på behovet av dokumentation av den transformatorstation – en av Stockholms 
äldsta, flera gånger ombyggd - som måste rivas för att möjliggöra att det nya 
scenhuset byggs.  

Dhf konstaterar avslutningsvis att ett planförslag av förevarande slag naturligen till 
stora delar blir en granskning av den byggnad som föranlett planens upprättande. 
Som framgått ovan menar vi att avgörande för att den föreslagna tillbyggnaden till 
byggnadsminnet Cirkus får den kvalitet som planen utlovar, är att projekteringen 
genomföres med de syften och den omsorg som redovisas i handlingarna. Detta kan 
inte säkerställas enbart med stöd av en fastställd detaljplan. Bygglovsprövningen blir 
här av avgörande betydelse. Vi förutsätter därför att Dhf  ges tillfälle att följa den 
fortsatta projekteringen.  
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