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FÖRENINGEN ÖSTERMALM
Årsberättelse 2018
Styrelsen för Föreningen Östermalm överlämnar härmed berättelse över verksamheten 2018.
Styrelse och övriga organ
Styrelsen har under året haft följande sammansättning och uppgiftsfördelning:
Ordförande

Marianne Rietz

Vice ordförande och sekreterare

Erland Ringborg

Skattmästare och medlemsregisteransvarig

Göran Oljeqvist

Klubbmästare

Hélène Tegnér med biträde av Karin Petrén

Ansvarig för plan- och byggfrågor

Mats Pemer med biträde av Per Linder

Ansvarig för hemsidan

Mats Pemer

Övrig ledamot

Viveka Petrén Holmgren

Revisorer har varit Östen Bohlin och Linnéa Wetterström.
Valberedningen har bestått av Lars-Gösta Carlsson.
I styrelsen för Stiftelsen Föreningen Östermalms Stipendiefond har ingått Marianne Rietz
(ordförande), Lars-Gösta Carlsson och Gunilla Slörner Oljeqvist.
Avgift och medlemmar
Medlemsavgiften har varit 100 kronor för enskild och 150 kronor för familj på samma adress.
224 avgifter har erlagts.
Årsmöte och sammanträden
Årsmöte hölls den 17 april i Oscars församlingssal. I samband med årsmötet delade Stiftelsen
Föreningen Östermalms stipendiefond ut 2018 års stipendium till projektet Bin-i-stan.
Styrelsen har under året hållit sex sammanträden och organiserat två utskick av material.
Kontakter med andra föreningar
Föreningen har varit medlem i Förbundet för Ekoparken, Östermalms Föreningsråd, Beridna
Högvakten och Stockholms Sjögård samt är ständig medlem i Östermalms Sjukvårdsförening.
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Aktiviteter
8 februari berättade Johan Haage om Nöjeslivet kring Stureplan i gamla tider.
19 februari ordnades en visning av Dramaten, följd av en repetition med Romeo & Julia
Kören.
15 mars visade fil. dr P-A Östling konsten vid Tekniska högskolan.
17 april – efter årsmötet - talade chefen för Djurgårdsförvaltningen, slottsfogden Magnus
Andersson, om sitt uppdrag och aktuella frågor rörande Djurgården.
7 maj deltog delar av styrelsen i vårstädning på Djurgården.
22 maj visade arkitekten Annica Sveholm den nya Värtaterminalen.
13 september gick den traditionella båtturen i Nationalstadsparken i regi av Förbundet för
Ekoparken.
16 september ledde filmvetaren Henrik Schütz en vandring på Östermalm i Ingmar Bergmans
fotspår.
15 oktober besöktes det judiska utbildnings- och kulturcentret, Bajit.
21 november presenterades projektet Bin i Stan på det brittiska ambassadresidenset.
5 december besöktes Rettigska villan.
Yttranden över planförslag
Föreningen har under året avgivit två yttranden. Ett av dem gällde detaljplanen för Sju Sekel 1
(Kungsträdgården/Hamngatan). Eftersom detta ärende väckt stor uppmärksamhet, återger vi
yttrandet i dess helhet:
”Planens syfte är att möjliggöra en butiksbyggnad för elektronikföretaget Apple på fastigheten
Sju Sekel 1 i nordligaste delen av Kungsträdgården mot Hamngatan. Den tilltänkta byggnaden
är både högre och större till ytan än den nuvarande restaurangbyggnaden, som föreslås rivas.
Föreningen Östermalm konstaterar att Kungsträdgården är Stockholms mest centrala park och
ett av stockholmarnas viktigaste vardagsrum. Ytan är liten i förhållande till antalet besökande
och måste därför i sin helhet användas för aktiviteter som är direkt knutna till dess användning
som park, som restauranger, caféer och liknande. Kungsträdgården måste fredas från
nyetablerad icke parkrelaterad kommersiell verksamhet inom sin yta. Att staden ens kan tänka
sig offra en del av parken för en elektronikbutik är uppseendeväckande.
På platsen har funnits restaurang sedan Stockholms 750-årsjubileum 1953, först en elegant lätt
öppen och inbjudande glaspaviljong (Sju Sekel) av Holger Blom, senare den nuvarande mer
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slutna och mindre tilltalande men i förhållande till den tilltänkta Applebyggnaden ändå
diskreta hamburgerrestaurangen (TGIF).
Den tilltänkta paviljongen för Apples butik är alltför dominerande både på höjd och bredd,
skymmer siktlinjer, omvandlar norra delen av parken till kommersiell yta i stället för park.
Den har dessutom en plastisk utformning, ganska karaktärslös och vag, och tillför inga nya
arkitektoniska värden. Det hjälper inte att det är en internationell stjärnarkitekt bakom.
Föreningen Östermalm har inget emot att nuvarande restaurangbyggnad ersätts av en ny. En
ny byggnad bör i så fall uppföras i samma lätta karaktär som f d Restaurang Sju Sekel och där
bör bedrivas restaurang- och caféverksamhet som tillför parken värden och fungerar som
entré norrifrån, inbjudande från Hamngatan i stället för att sluta till och avgränsa parken
norrut. För detta behövs ingen planändring.”
Föreningen har också yttrat sig över programförslaget för fastigheterna Konsthallen 15 m fl.
på Djurgården. Förslaget går ut på att ABBA-museet med hotell och restaurang utvidgas in i
grannfastigheterna mot Allmänna gränd, varvid allt inom dessa fastigheter rivs och en
källarvåning i tre plan kommer till men fasaderna bevaras. De aktuella fastigheterna har stora
kulturhistoriska värden både interiört och exteriört. Stadsbyggnadskontoret har självt gjort
bedömningen att förslaget medför stor skada på dessa värden. Föreningen delade denna
bedömning och drog slutsatsen att förslaget inte borde genomföras. Enligt föreningens
mening kan fastighetsägarens intressen inte sägas vara så starka att de får uppväga de
kulturhistoriska värden som skulle gå förlorade.
Ekonomi
Vid årsskiftet 2018/19 var föreningens tillgångar 176 834 kr inklusive Handelsbankens
Flermarknadsfonds marknadsvärde 138 116 kr. Balans- och resultatredovisningar bifogas.
Föreningen har i likhet med tidigare år svarat för förvaltningen av Stiftelsen Föreningen
Östermalms stipendiefond. Vid årsskiftet 2018/19 var stiftelsens tillgångar 108 406 kr
inklusive Handelsbankens Flermarknadsfonds marknadsvärde 106 737 kr. Stiftelsens
ekonomi redovisas i bilagda räkenskapssammanställning.
Stockholm i januari 2019
För styrelsen:

Marianne Rietz

Göran Oljeqvist

Erland Ringborg

PlusGiro 589 36-6, for.ostermalm@comhem.se, c/o Ringborg, Valhallavägen 126, 114 41 Stockholm

