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Nu är våren här och vi har flera tips och nyheter i vårt
andra nyhetsbrev. I maj är det Gröna kilarnas dag,
Nationalparkernas dag, Biologiska mångfaldens dag,
och inte minst Hagadagen. Den sistnämnda kan du läsa
om här i nyhetsbrevet. Väl mött!
En ny hemsida är på gång
FFE satsar nu på att förnya hemsidan. Den ska bli mer
lättarbetad och kunna redigeras av fler personer i
styrelsen.
Lyckat årsmöte
Årsmötet hölls i Stockholms Roddförenings anrika
lokal vid Djurgårdsbrunnsviken. Före årsmötet fick
deltagarna en guidad tur i området kring
Djurgårdsbrunn av Cecilia Lagersvärd och Anita
Lalander. Proventus har givit upp planerna på ett
konferenscenter vid Djurgårdsbrunn och sålt arrendet
till de närmaste grannarna. Anders Haglund från
Ekologigruppen höll föredrag om biologisk mångfald
och hållbar stadsplanering. Skymningen sänkte sig
över Djurgårdsbrunnsviken.

Ny ordförande för Nationalstadsparksrådet
Sven-Erik Österberg är ny landshövding och
ordförande för Nationalstadsparksrådet. Vid det
senaste rådsmötet meddelades att Östlig förbindelse
inte ingår i Trafikverkets planering längre och vidare
att gångbron över Ålkistan bereder stora problem att
förverkliga.

Förslaget till naturreservat i Järfälla är otillräckligt
FFE är kritiskt till Järfällas förslag till naturreservat
kring Igelbäcken. Ingen skog kommer att ingå. Det blir
mindre än 250 m från den planerade Barkarbystaden
till bäcken. Men istället för att överklaga förslaget till
naturreservat överväger FFE att försöka påverka
detaljplanerna för Barkarbystaden närmast Igelbäcken.
Hagadagen 20 maj!
Missa inte årets upplaga av Hagadagen! Det blir ett
fullspäckat program med aktiviteter för hela familjen.
Kolla programmet på https://haga-brunnsviken.org/

Albano
FFE har fått igång en referensgrupp för Akademiska
hus och Svenska Bostäders byggnation i Albano. Vid
en vandring på Brunnsvikens is studerades färgsättning
av fasader. FFE verkar för dämpade färger. Kommande
möte kommer att behandla Roslagsvägens utformning.
Stockholms stad lever inte upp till detaljplanen, som
föreskriver en stadsboulevard istället för motorväg.
Länsstyrelsens förslag om grön infrastruktur
Ett förslag till handlingsplan för grön infrastruktur är
på regeringsuppdrag framtaget av Länsstyrelsen och nu
ute på remiss. och finns att läsa på Länsstyrelsens
hemsida. Remissyttranden ska lämnas in senast 15 maj.
Regeringen har skrivelse till riksdagen slagit fast att
”Kommunerna bör i den fysiska planering beakta
arbetet med de regionala handlingsplaner för grön
infrastruktur som länsstyrelserna ska ta fram t.o.m.
2018. Det är viktigt att den gröna infrastrukturen även
fungerar i tätbebyggda områden, då städernas
grönområden bör knytas samman med landsbygdernas
ekosystem med gröna kilar eller liknande insatser.”
Regeringen har infört ett bidrag för grönare städer.
Bidraget omfattar totalt 1,15 miljarder kronor mellan
åren 2018–2020.

Seminarium om Brunnsvikens miljöstatus
Föreningen Haga-Brunnsvikens vänner ordnade den 15
mars ett uppskattat seminarium om vattenfrågor i
Brunnsviken. Johan von Garrelts pläderade för en sluss
i Ålkistan för att förbättra vattenkvaliteten samtidigt
som slussportarna skulle kunna fungera som GCförbindelse.
Om Du i fortsättningen vill ha Ekopark-Nytt, maila till
oss på nyhetsbrev@ekoparken.org Synpunkter är
välkomna.
Läs mer på www.ekoparken.org.

