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Svar på remissen ”Den gröna promenadstaden”, dnr 2010-05924-31.
Dokumentet ger ett intryck av att en förändring av de gröna områdena i Stockholm
ovillkorligen måste ske, i en riktning som pekar mot en större andel parker och mer
bebyggelse däremellan. Detta skulle ske på bekostnad av de ”fria” grönområdena
som fortfarande finns mellan de olika stadsdelarna i både i inner- och ytterstaden. En
sådan utveckling av Stockholms gröna karaktär, som i dokumentet framhålls som
tämligen unik och väl värd att vårda, måste enligt vår mening ske med större respekt
för de grönområden som trots den förtätning av staden som sker och skett fortfarande
finns kvar. De grönområden som inte är iordningställda som parker fyller en mycket
stor funktion som lekplatser och utbildningsplatser för barn i förskolor och elever i
grundskolans lägre klasser, inte bara i ”I Ur och Skur”-förskolor och skolor utan
även i kommunens förskolor och skolor. I skog och mark, på snö och is erbjuds de
bästa möjligheter till rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga,
som är viktiga delar i barns utveckling. I naturen, vare sig det är en liten dunge eller
en stor skog, finns alla möjligheter att låta fantasi och äventyrslust utvecklas. I
ormbunkssnåret finns en hel djungel, bakom stenen ett gömställe, från trädet har man
utsikt över nästan hela världen.
Friluftsfrämjandet har tagit ställning för naturen, för vår rätt att vistas i den, njuta av
den och bevara den. Vi arbetar för att stora och små naturområden ska finnas kvar
nära människors vardagsliv, till glädje och utveckling för både vuxna och barn. Vi
försvarar allemansrätten och möjligheten att röra oss i naturen utan att förstöra. Och
vi vill bidra till att fler får möjlighet att uppleva orörd natur. Naturen är världens
bästa lekplats. Och den finns där, så länge vi låter den vara kvar.
Även det friluftsliv som bedrivs av invånarna i Stockholm såsom vandringar,
stavgång, skidåkning mm är beroende av andra grönområden än iordninglagda
parker. Kajakpaddling är beroende av att vattenområden kan nås utan alltför stora
besvärligheter.
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