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Klargörande med anledning av att
Pressbyrån på Drottningholm försvinner
Söndagen den första september stänger Pressbyrån på Drottningholm. Senare i höst
kommer kioskbyggnaden att tas bort permanent. Då Statens fastighetsverk, som förvaltar
världsarvet Drottningholm, fått ta emot brev och protestlistor i ärendet vill vi med denna
skrivelse förklara situationen för dig som hyresgäst, besökare eller närboende.
Skälet till att Pressbyrån inte längre kan vara kvar på sin befintliga plats är Trafikverkets
arbete med Förbifart Stockholm och väg 261. Pressbyråns nuvarande placering kommer
att ingå i Trafikverkets arbetsområde på Lovön och kommer därför inte att kunna nås av
andra än de som arbetar i projektet. Att behålla kiosken på befintlig plats är därför tyvärr
en omöjlighet.
Statens fastighetsverk har ända sedan Trafikverkets planer på Ekerövägens ombyggnad
presenterats, haft en nära och konstruktiv dialog med Pressbyrån. En alternativ placering
av en kioskpaviljong på Teaterplan i slottsparkens östra entréområde har erbjudits. Efter
att Pressbyrån analyserat förutsättningarna, att bedriva kioskverksamhet samtidigt som
ett så stort vägprojekt pågår, har de valt att tacka nej till erbjudandet. Likaså till att på
nuvarande plats hålla öppet till dess att vägarbetena påbörjas under kommande vinter.
Det senare anses inte lönsamt eftersom kundunderlaget minskar efter sommarsäsongen.
Ett stort vägombyggnadsprojekt, just intill ett världsarv, är komplicerat. Som förvaltare
arbetar Statens fastighetsverk för att hitta så bra lösningar som möjligt utifrån den
situation som nu gäller. Efter samtal med representanter från ICOMOS, vars uppgift är att
bevara världsarven och vara rådgivare till Unescos Världsarvskommitté, är vi överens om
att det är viktigt att försöka knyta samman Malmen med slottsparken. Vi kommer att
komplettera träd och alléer så som det sett ut historiskt. Vi ska även se över vyn som
möter besökaren vid ankomsten till Drottningholm. Målet är kort sagt att entréområdet,
trots den nya vägen, ska vara så ostört som möjligt.
Att du som hyresgäst, besökare eller närboende ska uppleva Drottningholm som en
vacker och välfungerande plats är ett självklart mål för oss på Statens fastighetsverk. I
besöksupplevelsen ingår ofta att kunna köpa något gott att äta och dricka. Då Pressbyrån
nu försvinner arbetar Statens fastighetsverk tillsammans med Slottsförvaltningen på att
så snart som möjligt hitta en lösning för ytterligare ett försäljningsställe utöver Karamellan
och Våffelstugan. Vår gemensamma förhoppning är att en sådan ska kunna finnas på
plats redan till nästa sommarsäsong. Vi är dock medvetna om att detta inte kan ersätta
hela det serviceutbud som tillhandahållits av Pressbyrån.
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