Ekopark-Nytt 1/2018/02/01
Förbundet för Ekoparken, FFE, värnar, vårdar och visar Nationalstadsparkens natur- och kulturområden

Vi vill med detta nyhetsbrev tacka för allt engagemang för Nationalstadsparken under 2017, och ser fram emot
ett initiativrikt och givande 2018.
Nobel Center i Nationalstadsparken – symposium 3 februari
I en PM från 6 juni har FFE, Haga Brunnsvikens Vänner och Kommittén för Gustavianska parken föreslagit
Nobelstiftelsen och Kommunstyrelsen i Stockholm att göra en förutsättningslös utredning av möjligheterna att
förlägga det planerade Nobelcentret till Norrtull, dvs. i Nationalstadsparken. En placering mellan Wenner-Gren
Center och trafikplatsen skulle stärka navet i Stockholms Vetenskapsstad, mellan Stockholms universitet,
Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Vår ambition är att det ska gå att förena med att skapa
en värdig entré till Nationalstadsparken. Stockholm stad planerar f.n. bebyggelse på denna plats utan någon
hänsyn till parken. Detaljplanen för Nobel Center ska nu avgöras av Mark- och miljödomstolen. Den 3 februari
hålls ett seminarium om Nobel Center på Kungliga Musikaliska Akademien vid Nybroplan.
Varmt välkomna kl 13.30. Gratis inträde.
Norra Igelbäckens naturreservat
Förbundet för Ekoparken, Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla och
Naturskyddsföreningen i Stockholms län har gemensamt kritiserat förslaget till Norra Igelbäckens naturreservat i
Järfälla kommun. Reservatet bör ges en kraftfullare utformning och större omfattning. Längre ut i Järvakilen har
Järfälla kommun ödelagt ett stort barrskogsområde och risken är nu stor att kompensationen i form av
återplantering av ett område som utnyttjats som gokartbana inte blir av. (Yttrande 2015-12-17)
Återskapa Experimentalfältet!
Haga-Brunnsvikens vänner utarbetar en vision och ett förslag till områdesprogram för Bergiusdalgången, som
även kommer täcka delar av Experimentalfältet till liv. Tanken är att lansera en stadsodling och samtidigt bereda
möjlighet för Plantagen att omlokalisera sig från Bergianska trädgården. Detta skulle underlätta för att skapa en
planskild väg in till Bergianska.
Snabbcykelbana Kista-Norrtull
I första hand bör snabbcykelbanan läggas på befintlig väg, i andra hand måste de intrång som görs i
Nationalstadsparken kompenseras, förslagsvis med en ordentlig ekodukt över Bergshamraleden. (Yttrande 201712-04)
Nationell transportplan – skrota Förbifarten och Österleden!
Avbryt byggande av Förbifarten, ta inte in Östlig förbindelse i planen, satsa huvuddelen av den väldiga summan
pengar på järnväg och en radikal omställning av Sveriges transporter av människor och gods, till förmån för
kollektivtrafik och fossilfria fordon samt gång och cykel. Gör något åt bullret i nationalstadsparken och
barriärerna för växter, djur och människor (E4, stambana, E18 m.fl.) (Yttrande 2017-11-26)
Lidingöbro – uppmaning till revision
I åratal har Lidingöbro värdshus varit ett ärende på Stadsbyggnadskontoret och tidigare på fastighetskontoret.
Värdshuset med arrende från Stockholms stad har bytt ägare ett mycket stort antal gånger. Bygglov har givits av
Stockholms stad som ägarna inte utnyttjat, fastigheten har förfallit ytterligare, varefter ägarna – vanligtvis nya –
begärt och fått anstånd. Stockholms stad har, trots uppenbara brister i hanteringen, inte satt ned foten. Ärendet
påminner starkt om hur det gick för Lindgården på Södra Djurgården. FFE har därför uppmanat Stockholms stad
revisorer att göra en revision av detta ärende. (Brev 2017-11-07)
Vill Du ha Ekopark-Nytt eller sluta få bladet maila till Bengt Rundqvist, bengt@rundquist.nu. Synpunkter är
välkomna.
Läs mer på www.ekoparken.org.

