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Ta vara på de värden 
som fi nns på Djurgården 
i stället för att hota dem 
med en exploatering som 
inte passar in – det är 
utgångspunkten i det upp-
rop med kända stockhol-
mare som nu höjer rösten 
för att stoppa tillbyggna-
den på Gröna Lund och 
för att få till stånd en reno-
vering av Lindgården.
 Författaren Lennart Hellsing, skådespelaren Yvonne Lom-bard, trendanalytikern Cay Bond, kompositören Georg Riedel, Svenska institutets ge-neraldirektör Olle Wästberg och före detta statsrådet Carl Tham – dessa är några av de kända namn bakom uppropet Rädda Djurgården!.

– Djurgården är en unik nationalstadspark, vars ut-veckling måste ske utan att dess kultur eller natur tar skada. Däremot kan man för-störa de värden som fi nns på Djurgården om man utvecklar på fel sätt. Det skulle man göra med utvidgningen av Gröna Lund och genom att inte ta vara på Lindgården, säger Ric-hard Murray, ordförande på Förbundet för Ekoparken och initiativtagare till uppropet.
Vill rädda LindgårdenUppropet menar bland annat att Lindgården under fl era år fallit offer för vanvård och skamlösa fastighetsspekulatio-ner som Stockholms stad ställt upp på, och att Lindgården mycket väl kan renoveras till 

sitt ursprungliga skick i stället för att ge plats för en nybygg-nad som skulle göra våld på omgivningens kulturvärden.– Detaljplanen för Lind-gården är utställd fram till 24 mars. Planerna för Gröna Lund är inte lika långt fram-skridna, så vi hoppas att det kan bli ett stopp för dem innan de går för långt, säger Richard Murray.
Inget DisneylandI förslaget till detaljplanen för kvarteret Skeppsholmsvi-ken kommer Gröna Lund få ett nytt område på den yta norr om nöjesfältet som i dag är parkeringsplats.– En så oerhört stor an-läggning gör att hela området hamnar i ett slags slagskugga. 

Ett mer intimt tivoli, som det som finns i Köpenhamn, fungerar på Gröna Lund. Det skapar ett mervärde som inte bryter mot områdets kultur och tradition, säger Richard Murray och fortsätter: – Gröna Lund kan aldrig bli ett Disneyland. Visst ska det få fi nnas ett nöjesfält med stora attraktioner, men det får i sådant fall ligga utanför stan, någonstans där det skul-le passa. Vi kommer förmod-ligen att uppvakta Kristina Alvendal och andra borgar-råd med vårt upprop. Och vi är beredda att gå domstolsvä-gen så långt det går för att hindra de här planerna.
Håkan Kjellgren

08 - 545 870 70

on@direktpress.se

Kändisupprop mot nya Grönan

MERA  Gröna Lunds nya del

1. ETT 90 METER HÖGT TORN med en så kallad kätting-
slunga. 

2. NYTT MUSEUM i två våningar där Aquaria ligger i dag. 
3. EN NY BERG OCH DALBANA, 37 meter hög på högsta 

punkten. 
4. NYTT FÄRJELÄGE och biljetthall. 
STADSBYGGNADSKONTORET gör just nu en remissam-

manställning, under våren ska ärendet upp i stadsbygg-
nadsnämnden. 
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NY STADSBILD. Så här kan utsikten mot Gröna Lund komma att se ut – om inte motståndarna får sina viljor igenom och 
utbyggnaden norr om det nuvarande nöjesfältet stoppas.              ILLUSTRATION:  GRÖNA LUND

BIRGER JARLSGATAN

Torsdag den 18 mars

Klockan 05.30

Hot mot tjänsteman. En man 
blir nekad att komma in på 
en nattklubb, han hotar med 
att komma tillbaka och ska-
da vakten.

DIANAVÄGEN

Torsdag den 18 mars

Klockan 04.40

Inbrott. Någon har tagit sig 
in i Hjorthagskyrkan. Det är 
oklart vad som är stulet.

BIRGER JARLSGATAN

Torsdag den 18 mars

Klockan 03.20

Ofredande. En vakt är miss-
tänkt för misshandel av en 
21-årig-man. När 21-åringen 
ska avvisas tar ordningsvak-
ten ett hårt grepp om hal-
sen för att föra ut 21-åring-
en från lokalen. 

KOMMENDÖRSGATAN

Onsdag den 17 mars

Klockan 07.45

Stöld. Någon har tagit sig in 
på ett kontor och tagit en 
bärbar dator till ett värde av 
12 000 kronor.

GREVGATAN

Tisdag den 16 mars

Klockan 19.00

Inbrott. Det har varit inbrott 

hemma hos en 64-årig man. 
Någon har tagit sig in på 
fastighetens bakgård och 
brutit upp ett fönster. Tju-
ven har tagit sig in och ge-
nomsökt lägenheten. Tjuven 
har också ställt upp saker 
framför ytterdörren, så om 
någon boende i lägenheten 
skulle komma hem så skulle 
sakerna falla ner och det 
skulle bullra.

LINNÉGATAN

Tisdag den 16 mars

Klockan 15.30

Inbrottsförsök. Någon har 
försökt att göra inbrott i en 
lägenhet på Linnégatan. 
Men tjuven lyckades aldrig 
ta sig in i lägenheten.

VALHALLAVÄGEN

Måndag den 15 mars

Klockan 23.00

Olaga hot. En 14-årig kille 
chattar på datorn och blir 
hotad. En jämnårig kille sä-
ger att han ska komma och 
skada 14-åringen. 

POLISRAPPORTEN

HAR DU ETT NYHETSTIPS?

Tipsa oss! 
Sms/mms: 

0730-120 830.

Ska Gröna Lund få utvidgas 
som planerat? 
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

ÖSTERMALM

ANRIK BYGGNAD. Uppropet 
Rädda Djurgården! vill att 
Lindgården restaureras.
                 FOTO: ANDREAS ENBUSKE
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