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Djurgårdens hembygdsförening (Dhf) har tagit del av förslag till utbyggnad av Villa
Källhagen, illustrerad på situationsplaner dat. 091104 och 091203.
Villa Källhagen, ritad av arkitekten Krister Bjurström, är ett vackert hus. Man måste vara
försiktig med förändringar. Byggnaden för restaurang och hotell stod färdigt 1990 tillsammans
med den då ca 15 m flyttade gamla Röda stugan, uppförd 1817. I anslutning till
huvudbyggnaden har tillkommit två mindre utbyggnader mot gården, den med sadeltak 1995
och den med pulpettak något senare. År 2005 ansågs hotelldelen för liten och utökades genom
dubblering av envåningslängan mot Djurgårdsbrunnsviken, en utbyggnad som vi då inte
motsatte oss. Sedan 1995 skall Kungl. Nationalstadsparken respekteras.
Villa Källhagen anses nu återigen ha för få hotellrum för att kunna bära sig. Med Olle Rex som
arkitekt föreslås nu tre väsentliga förändringar: nybyggnad av länga med 8 eller 9 hotellrum,
överbyggnad av lastinfarten i änden av den envåniga hotellängan med 4 hotellrum samt
inglasning av uteserveringen på gården.
Föreslagen ny länga med hotellrum, väster om och parallell med den äldre envåningslängan,
innebär att utformingen av den ursprungliga längans hotellrum med stora fönsterpartier och
uteplats i västerläge, allt för att dra nytta av den fria utblicken över Djurgårdsbrunnsviken, till
stor del förlorar sin betydelse. Detta påverkar allvarligt byggnadens arkitektoniska kvalitet.
Förslaget minskar dessutom i betydande grad gården mellan de befintliga byggnaderna. Det
blir trångt mot Röda stugan, det enda som återstår från den ursprungliga bebyggelsen
Hesslingeberg/Källhagen, vilken måste respekteras. Med hänsyn till den föreslagna längans
påverkan på den ursprungliga byggnaden och på grund av dess påverkan på upplevelsen av
anläggningen i parklandskapet och relationen till Röda stugan avstyrker vi förslaget.
Lastinfarten är ett fult sår i landskapet. Det är tacknämligt att täcka över den. Att därvid skapa
4 nya hotellrum är förstås frestande. Vi motsätter oss inte en utbyggnad med 4 rum över
lastinfarten. Det synes dock tveksamt om uteplats av samma slag, som de befintliga rummen
har, kan komma till stånd, då ett stort träd SV om utbyggnaden inte får skadas. Huruvida taket
kan utföras enligt ritningen får bedömas på plats i samband med detaljritning för ev. bygge.
Föreslagen inglasning av uteservering förtar möjligheten att uppleva arkitekturen från gården
liksom från strandpromenaden. Bord i en ljus serveringsveranda brukar bli populära samtidigt
som restaurangen innanför, som blivit mörkare, mister den attraktionskraft den haft före
utbyggnaden. En inglasning av uteserveringen skulle alltså få negativa konsekvenser för såväl
den yttre som inre miljön. Vi avstyrker sålunda utbyggnad av serveringsveranda.
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