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Nyhetsbrev Oktober 2012

Hänt och händer i parken...

De många händelserna i Nationalstadsparken och
de tilltagande hoten mot parkens bevarande och
utveckling som park och natur- och kulturområde
gör att vi i Förbundet har beslutat återuppliva parkens månadsbrev – under sitt forna namn Ekobladet.

Kärleksstig
Den 23 augusti invigde Kronprinsessan Victoria och
Prins Daniel Kärleksstigen vid Isbladskärret. Stigen är
en bröllopsgåva till kronprinsessparet från Världsnaturfonden, WWF. Henrik Waldenström guidade.

Lagskyddet till trots, om vi parkvänner tillsammans
med ansvariga myndigheter och politiker ska lyckas
bevara och utveckla nationalstadsparken måste vi bli
fler och vi måste bli mer aktiva. Fler måste också bli
kunnigare, i tidigare skeden om vad som planeras och
görs i parken – en förhoppning med Ekobladet är att
vi ska bli fler kunniga parkvänner.

Källhagens värdshus
Djurgårdens Hembygdsförening har gått med på
utbyggnad av en länga vinkelrätt mot vattnet. FFE
motsätter sig utbyggnaden.

En förhoppning jag har är att framtida nyhetsbrev
kommer att kunna berätta om planer för förbättringar och utveckling av parken som i enlighet med
lagskyddets avsikt utvecklar nationalstadsparken
som park, natur och kulturområde. Tyvärr är det inte
situationen nu – och det har det inte varit sedan
lagskyddet tillkom. Vi måste bli fler, bättre samordnade och vi måste få fler myndighetsföreträdare och
politiker att inse att nationalstadsparken är en tillgång
för Stockholm och Sverige inte som exploateringsbar
mark utan som grönområde. I en alltmer globaliserad
värld gäller det för platser att utveckla sina särdrag –
inte låta dem erodera. Nationalstadsparken är en del
av det som gör Stockholm speciellt, den är grunden i
ett av Stockholms kärnvärde för oss som bor och är
verksamma här och gör Stockholm värt att besöka.
Richard Murray
Ordförande i Förbundet för Ekoparken – nationalstadsparkens vänförening

Ny Grön våg i Stockholmsregionen
Uppstartsmöte hölls i våras med representanter för
de många gröna områden i Stor-Stockholm som
hotas. En arbetsgrupp bildades då och har träffats den
5 september. Den 17 november ägde ett seminarium
rum i Folkets hus i Årsta. Där idéer för fortsatt utveckling av arbetet i detta nätverk diskuterades.
Hagadagen
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från Hagadagen den 18 augusti, som trots hård konkurrens från
Stockholms kulturfestival blev en framgång med en
stor publik som i det vackra vädret bl.a. fick lyssna till
kulturjournalisten Stina Bäckström som utfrågare och
Gustaf III (Richard Forsgren) och Carl Michael Bellman
(Jan Åström) som svarande.
Ljusfest runt Brunnsviken.
Haga Brunnsvikens vänner ordnade den 4 november
en storartad ljusfest för att fästa uppmärksamheten
på den engelska parken runt Brunnsviken, med bl.a.
sång och dramatik på Pelousen, trummlek för barn i
Ekotemplet, massor med marschaller i Bellevue, traktering och underhållning vid Sjöstugan.
Vikingamuseum
Ett Vikingamuseum planeras att inrättas i Båthall 1
bredvid Spritmuséet i Galärskjulen på Djurgården.

Besökscentrum på Djurgården
FFE betonar vikten av att information om Nationalstadsparken finns med i besökscentret. En arbets-

grupp har bildats där FFE ingår.

Danicahallen vid Östermalms idrottsplats
FFE avvaktar plan för hela denna del av Nationalstadsparken, den s.k. idrottsparken innan vi tar
ställning. Så gör t.v. även Djurgårdsförvaltningen.
Albano
Stadsbyggnadsnämnden har nyligen godkänt
detaljplan. Efter fullmäktigebeslut blir det domstolsprövning.
Skötselråd
Ett skötselråd har bildats av Djurgårdsförvaltningen
och FFE. Till detta har Kommittén för Gustavianska
Parken, Statens Fastighetsverk och Solna stad
anslutit sig. Stockholms stad ska inbjudas att delta.
Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan
FFE har yttrat sig över planen, se www.ekoparken.
org. FFE är angeläget om att planen tas så snart
som möjligt. Den är i huvudsak bra.
Stockholms ström
Remiss på nedgrävning av kraftledningar, se
www.ekoparken.org. Äntligen! Det bör bli ett
lyft för parken att kraftledningen från Fisksjöäng
till Ålkistan grävs ned.

Remissvar, m.m.
•

Vårt remissvar Den Gröna Promenadstaden
Den Gröna Promenadstaden – en strategi för
utveckling av Stockholms parker och natur, Stadsbyggnadskontoret (27 oktober).

•

Våra kommentarer till Länsstyrelsens remissammanställning avseende förslaget om Vårdoch utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken (12 oktober)

•

FFE har uppvaktat miljöminister Lena Ek med
anledning av den pågående och planerade
exploateringen av parken, m.m. (13 september)

•

Inlägg i DN-debatt “snabbt, dyrt och dumt”
som bemöter Stockholms handelskammare
som inskränka möjligheterna för medborgarna
att utan kostnader överklaga byggnadsprojekt.
(12 oktober)

•

Med anledning av Stockholms fastighets-ägares
kampanj tillsammans med tidningen Metro om
att bygga studentbostäder på Gärdet har vi
sökt ordna en offentlig debatt med Fastighetsägarna och Metro. Båda har avböjt.
Hälsningar
Richard Murray, ordf.

Tough Viking
En hinderlöpningstävling likande de ”Obstacle rases”
som förekommer i USA och England planeras äga
rum i september 2013 på Ladugårdsgärde. FFE
har tillstyrkt tävlingen samtidigt som vi kräver att
arrangörerna tar ansvar för att undvika skador på
parken och att sådana som ändå uppkommer ska
repareras.
Galoppen på Ladugårdsgärde
FFE motsätter sig att tävlingarna äger rum i juni, en
tidpunkt då djurlivet – särskilt sånglärkorna – skulle
ta skada. Svensk galopp har tidigare utlovat stöd för
att kar tlägga lärkornas situation och i vilken mån
deras häckning skadas, men har inte infriat stödet.
Förhandlingar pågår.
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