
Uppvaktning av Carin Jämtin den 8 september 2010 
 

Förbundet för Ekoparken uppvaktade Carin Jämtin, Socialdemokraternas ledare i 

Stockholms stadshus för att få svar på ett antal för nationalstadsparken angelägna 

frågor. Förutom Carin Jämtin deltog Clara von Otter och Johanna Wistedt från 

Socialdemokraterna. Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och Henrik Waldenström 

deltog från FFE. 

 

Socialdemokraterna ser ett stort värde i Ekoparken, vilket understryks av deras initiativ 

att skapa en motsvarighet söder om stan. Arbetsnamnet är Ekopark Syd. ”Vi har länge 

arbetat för att Ekopark Syd, ett område från Svedmyraskogen, med Högdalstopparna och 

Stockholms fria del vid Magelungen ska bli ett naturreservat, ett fredat område för 

invånarna med möjlighet till olika aktiviteter.” (ur (s) valprogram 2010) 

 

Spontant tyckte FFEs representanter att det skulle vara mycket bra att få en 

motsvarighet söder om stan. Det skulle gagna båda områdena. Särskilt om (s) håller fast 

vid namnet Ekopark Syd. 

 

(s) vill också tillsammans med sina koalitionspartners inrätta naturreservat på Norra 

och Södra Djurgården. 

 

I några andra frågor gav Carin Jämtin också besked: 

 
• Att utveckla Norrtullstomten till en idrottspark och entré till Hagaparken tyckte 

Jämtin var en mycket intressant idé. Jämtin framhöll att det råder stor brist på 
bollplaner och idrottshallar i Vasastan-Östermalm. 

 
• Tennishallar och spa vid Djurgårdsbrunn ställde hon sig mycket tveksam till. 
 
• Beträffande universitetets utbyggnad i Albano hade tyckte Jämtin att det förslag 

som tagits fram av Stockholm Resilience Center är spännande. Däremot ville hon 
inte ta ställning till hur stora volymer som ska byggas. 

 
• Beträffande fotbollsarena på Östermalms IP sade Jämtin att hon är positiv om 

två avgörande frågor kan lösas. Östermalms IP (ÖIP) är idag en av stadens 
viktigaste anläggningar för breddidrott inom många grenar. Det är därför viktigt 
att de idrotter som idag använder ÖIP kan hitta andra lika bra eller bättre platser 
att vara på.  Det är en svår nöt att knäcka, inte minst vad gäller skridskosporten, 
eftersom det råder skriande brist på idrottsytor i innerstan. Den andra frågan 
handlar om att det troligen finns kostnader förbundna med den flytt som 
Djurgårdens förslag förutsätter och att det måste klaras ut vad det kommer att 
kosta och vem som ska betala. Om det skulle visa sig att det rör sig om stora 
summor tycker hon inte stadens skattebetalare ska stå för dessa. 

  
• Beträffande Lindgården säger Jämtin nej till den föreslagna harlekinlösningen. 

Den smälter inte in i miljön och gården blir ett slutet rum för hotellgäster. Hon vill 
att gården förblir öppen och tillgänglig. 

 
• Däremot fick vi inga besked när det gällde bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden invid 

Husarviken. 


