2010-09-03
Till partierna i Stockholms och Solnas kommuner
Kungliga nationalstadsparken är hotad på många sätt. Vi hoppas att ni tagit del av vår debattartikel i
Dagens Nyheter den 24 juli där vi beskriver parkens prekära situation. Vi vill därför gärna få besked
före valet av er hur ni ser på parken och har därför formulerat sju frågor (varav fråga 5-7 bara gäller
partierna i Stockholm) som tar upp några just nu aktuella problem.
1. Vill Ditt parti förstärka eller försvaga eller lämna skyddet av Kungliga nationalstadsparken
oförändrat? Om Ditt parti vill förändra skyddet ber vi Dig förklara hur.
2. Idag sköter Kungliga Djurgårdens förvaltning större delen av nationalstadsparken med egna
medel. Vill Ditt parti att Din kommun ska skjuta till pengar för skötsel och utveckling av
parken? Hur mycket per år? Till vad?
3. Vill Ditt parti stärka den biologiska mångfalden i parken? Hur?
4. Anser Ditt parti att vad som helst ska kunna byggas i parken eller sätter Ditt parti upp
begränsningar? Vilka i så fall?
5. Vill Ditt parti bevara och om möjligt restaurera Lindgården?
6. Vill Ditt parti bevara Östermalms IP eller låta bygga en fotbollsstadion där?
7. Är Ditt parti berett att minska universitetets exploatering på Albano-området från idag
planerade 100.000 kvm BTA för att säkerställa spridningsvägen mellan Bellevue och LillJansskogen och en grön inramning av Hagas engelska landskapspark vid Brunnsviken? Med
hur mycket?
Vill Ditt parti lägga till någon annan information om hur ni ser på parken och hur ni vill vårda och
utveckla den – eller bebygga den! – tar vi gärna emot den informationen.
Vi är tacksamma för om vi kan få svar på frågorna senast den fredag den 10 september – en vecka
före valet. Svar kan lämnas med email eller per post.
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