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Förbundet för Ekoparken (FFE) är en organisation som vill värna, vårda och visa Ekoparken
(nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården) och består av ca 50 ideella
organisationer i Storstockholm.

Förbundet för Ekoparken ,FFE, vill härmed yttra oss över förslagen till program och
detaljplan för Bergshamra centrum. Vi anser att planen inte alls tar hänsyn till de intentioner
som finns i lagstiftningen om nationalstadsparken. I denna sägs tydligt att man vill förstärka
skyddet för både park och naturmark i NSP. Det innebär att man i samband med nya
detaljplaner särskilt bör planera för en förstärkning av de grönstrukturer som finns i NSP både
för att förstärka sambanden mellan olika grönområden och också förstärka de värdekärnor
som finns. Bergshamra centrum utgör en relativt nytillkommen stadsdelskärna i NSP (60talet) med en park- och naturstruktur som efter tidens mått varit ganska omfattande men ännu
inte fått chansen att tillfullo uppnå optimal utformning. Av största betydelse härvid är att
framförallt trädbestånden får utvecklas. De befintliga träd och buskarnas betydelse i
parkstråken både för de närboendes trivsel och för fauna och flora ökar med trädens ålder. Det
är ingen slump att Bergshamra trots sin urbana prägel ingår i nationalstadsparken då
grönstrukturerna här är värdefulla för hela nationalstadsparken. Planen antyder en helt annan
målsättning; att man ytterligare kan bebygga park- och naturmark. Motiveringen är vag och
knappast förankrad bland de närboende eller lagstiftningen. Om än ett ungt historiskt landskap
vid Bergshamra centrum så är området en tidstypisk helhet och en attraktiv boendemiljö och
bör ej bli föremål för förtätning som innebär att park- och naturmark tas i anspråk.
Vi vill också betona vikten av att de hus som kan komma till i centrumområdet ej bildar nya
oönskade landmärken vida synliga inom hela Nationalstadsparken. Särskilt angeläget är att
landskapsrummet runt Brunnsviken med dess rofyllda Gustavianska karaktär inte drabbas av
påträngande bebyggelse i Bergshamra.
Vi delar därför till fullo brf-föreningarna brf Bergshamra, brf Räven, brf Västan, brf Gravyren
remissvar om den nya utformningen av Bergshamra centrum. Viktigt är att de parkområden
som finns förstärks och att de också skyddas från påverkan under ett byggskede i planen.
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