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Stockholms Sjögård är en ideell maritim förening, med över 70 medlemsorganisationer.
Bästa Sjögårdsvänner. Efter 3 månaders uppehåll
pga datorhaveri kommer här årets första HKV NYTT.
Blasieholmen och ett planerat Nobelcenter blir allt
mer häpnadsväckande i sin process. Stockholms
Sjögård anses av Länsstyrelsen inte vara en
miljöorganisation trots att vi i andra projekt används
som just en miljöorganisation. Stockholms Sjögård
var synnerligen delaktiga i saneringen av Beckholmen och har dessutom i tagit fram en miljöhandbok för Beckholmen och Nya Djurgårdsvarvet.
Vi har dessutom varit tongivande i Länsstyrelsens
utmärkta arbete med en utvecklingsplan för
Kungliga
Nationalstadsparken.
Länsstyrelsens
beslut är överklagat till Mark- och Miljödomstolen
och vi får se om lagstiftning och Århuskonventionen
verkligen är verklighet eller om saken redan är
uppgjord i de dolda salongerna. Sjögårdens synpunkter och argument bygger bara på de konsekvenser bygget får på det maritima kulturarvet och
de maritima näringarna. En utgångspunkt i den
offentliga dialogen som inte tycks komma fram.
Den 27 april är det årsmöte i Stockholms Sjögård kl
13.00 på Sjöhistoriska museet. Vi planerar också att
samma dag kl 10.00 arrangera en objektiv faktagranskning av planerna på Blasieholmen.
Sjögården har bjudit in företrädare för berörda
myndigheter inom geologi, kultur, arkeologi och
förvaltning av statens fastigheter. Vi förstår att det
krävs civilkurage för att våga redovisa fakta
eftersom de flesta tvekar men vi ger oss inte sanningen ska fram!
Låt oss alla upptäcka SJÖGÅRDEN. Någon har sagt
att man kan likna Sjögården vid ett brukssamhälle.
Här finns/fanns kyrka, Kyrkogård, bergrum,
vattenledningar, utbildningslokaler, kaserner, civila
och militära familjebostäder i Långa Raden (Se
Gunnar Ungers bok Skeppsholmsbilder), Vackra
grönområden med Kungl Sjökrigsskolan och de 18
namngivna sjöhjältar som primus. Har du sett att
västra delen av Skeppsholmen hade bara tre
öppningar till östra delen med alla dess verkstäder
och kajanläggningar Minbyråns chefer hade nyckel
till dörren i muren nedanför Råseglarhuset. Här
fanns marinen från 1600 till 1969. Det finns mycket
som minner om den tiden liksom Galärvarvet,
Beckholmen med varv och Nya Djurgårdsvarvet
samt Blasieholmen med Drottning Victorias

Örlogshem Teatergatan 3. Där finns Kungl
Örlogsmannasällskapet (1771), Sjöofficerssällskapet
(1849) samt kamratföreningen Flottans Män
Vi startar en upptäcktsresa vid Nacka strand och
Blockhusudden mittemot varandra.. Båtlinjen
”Sjövägen” har blivit en succé. Vi sätter kurs mot
centrala Stockholm. Där siktar vi Briggen Tre Kronor
vid f d kol- och proviantskjulen. Såg ni att På Spåret
hade ett maritimt inslag med Sandhamn som mål.
Stockholms ström vimlar av maritima aktiviteter.
Från Nya Djurgårdsvarvet seglar sex vackra J80.
Gamla stans Yacht Sällskap arrangerar klubbseglingar på onsdagar samt ett par större kappseglingar i slutet av maj och mitten av juni. Nya
Djurgårdsvarvet är en stiftelse för vackra träbåtar.
Tjugotal maritima företag har verksamhet här.
Vi glömmer naturligtvis inte att gå Beckholmsstigen
med start vid bron till Beckholmen och med
strålande vyer över denna del av Stockholms
farvatten. Vid Ersta på Söders höjder syns tydligt
masten med tidskulan. Ramlade ner i sin korg för att
markera Kl 1200 GMT. Reparationsvarvet disponerar GV-dockan. De två mindre dockorna är från
1855. Härliga skutor seglar med elever. Reparationsvarvet å Beckholmen är en absolut nödvändig
resurs för all ökande lokal sjöfart i Stockholmsområdet. Pumphuset vid GV Dockan får nya personallokaler och renovering av portarna till Östra
dockan är en kommande verksamhet. Nuvarande
reparationsvarvet fyller 25 år. Kommer att firas
Kungl Djurgårdens förvaltning har lagt en bro
utanför dockportarna till Vasa. Utmärkt – Bra Tack!
Dockföreningen får väsentligt bättre kaj utrymme.
Mer i nästa HKV NYTT om utdockning mm
Vikingaliv öppnar i maj, troligen i samband med
Skärgårdsmässan och Veteranbåtsfestivalen i Wasahamnen 13e året 26-28/5 ca 100 deltagande båtar av
alla slag. Kappsegling Peter Norlin Memorial 27 – 28/5.
Nyhet: Wasahamnen, Leif Thörne helt ny Gästhamnsanläggning. uppfyller de största krav, med
duschar, tvätt i helt nybyggd flytande anläggning!
landets finaste toppmoderna gästahamn.
Gustaf Bråkenhielm, har givet ut en utmärkt bok om
räddning och återuppbyggnad av Nya Djurgårdsvarvet. 100:- å Sjöhistoriska och Café Skroten.
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