FÖRENINGEN ÖSTERMALM
Yttrande över detaljplan för Sju Sekel 1, S-Dp 2016-00310
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 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.
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