
                       Ekopark-Nytt 3/2018/09/                                                                                      

  
Förbundet för Ekoparken, FFE, värnar, vårdar och visar Nationalstadsparkens natur- och kulturområden 

 

 
Nu är hösten här och vi vill tipsa om nyheter i Ekoparken, med detta tredje nyhetsbrev. Väl mött! 

Föreningskonferens  

24 november kl 14, bjuder vi in till föreningskonferens på Kungliga Djurgårdens förvaltning, Stora Skuggans 

väg 22. Clas Tollin föreläser om Kungliga nationalstadsparkens medeltida historia, Stockholm, Klara kloster och 

Kungsladugården. Clas har givit ut en bok med denna titel och berättar en mycket spännande historia om 

markägarförhållandena kring Stockholm på medeltiden.  

Vi ska också diskutera Stockholms stads planer på byggnation längs Bergiusvägen. Sådana planer var vad som 

låg bakom bildandet av Förbundet för Ekoparken 1992. Nu är det dags igen! Anmälan till 

nyhetsbrev@ekoparken.org, senast 20 november. Smörgås och dryck kan köpas för 50 kr. Kom gärna flera från 

Din förening!  

Ny hemsida på gång  

Håll utkik efter nya hemsidan, som kommer att lanseras i oktober! På hemsidan kommer även ett kalendarium att 

finnas, tillsvidare hittas ett utdrag på baksidan av detta brev. 

Landshövdingen på rundresa i parken  

Sven-Erik Österberg, sedan 1 februari landshövding i Stockholm, gjorde en resa i norra delen av 

Nationalstadsparken den 20 juni i år. Henrik Waldenström guidade vid färden över Brunnsviken. De tre 

organisationerna Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén Gustavianska Parken och Förbundet för Ekoparken 
presenterade sitt arbete för parken vid en träff högst upp i Wenner-Gren Center med utsikt över Brunnsviken och 

Albano. Planer finns på att även visa den södra delen av parken för landshövdingen.  

Nobel Center stoppat t.v.  

Den 22 maj upphävde Mark- och miljödomstolen detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. Nu går ärendet 

vidare till Mark- och miljööverdomstolen som först ska avgöra om man ger s.k. prövningstillstånd. Först därefter 

kan ärendet komma att tas upp av överdomstolen sent i höst.  

Kv Triangeln  

Alldeles invid Ålkistan ligger ett parkeringsgarage för boende i Sfären, bostadsområdet som byggdes 1995 på 

berget ovanför. De husen förstärkte topografin. Nu föreslås p-huset rivas och ersättas av bostadshus alldeles 

invid Roslagsvägen. Bortsett från det betänkliga att förlägga bostäder där förrycker dessa hus landskapsbilden 

genom att sudda ut dalgången längs Ålkistan. De föreslagna husen är för höga och förbundet kräver att 

promenadstråket längs Ålkistan får en lösning i samband med en ev. nybyggnad.  

Lidingöbro värdshus  

Stockholms stads revisor tar inte upp ärendet för revision. FFE har begärt att revisorerna ska göra det.  

Speciellt utformade guidningar för våra medlemsföreningar  

Alla medlemsföreningar är välkomna att be förbundet ordna guidade visningar av olika delar i 

Nationalstadsparken. Hör av Dig till nyhetsbrev@ekoparken.org!  
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Septembervandring 
  
Ekoparksvandring lördagen den 29 september kl 12-15 
  
Vi träffas vid Thielska galleriet hållplats (buss 69). 
  
Vandringen från Tsunamis minnesmonument, med fikastopp vid Hundudden, medhavd matsäck eller handla på 

cafeet. Efter rasten vandrar vi förbi Isbladskärret, Djurgårdens fågelsjö, innan vi kommer till Djurgårdsbrunns 

värdshus. 
  
Anmälan sker till Anita Lalander, anita.lalander@telia.com,samt inbetalning av 100:- på Nordea 460628-06690 

före den 26.9. (50:- sek går till Förbundet för Ekoparken.) 
  
Varmt välkomna! 
Anita Lalander 

 

Oktobervandring 
  
Filosofisk naturvandring på Stora Skuggan lördagen den 13 oktober kl 13.30-16.30 
Följ med på en vandring med en filosof, där vi tillsammans funderar över vad som är naturligt. Är naturen 

naturlig? Kan städer och ting skapade av människan vara naturliga? I ett samtal som tar avstamp i filosofiska 

perspektiv, får du chansen själv reflektera och tänka stort tillsammans med andra. 
Under eftermiddagen låter vi oss inspireras av naturen runtomkring oss samtidigt som vi funderar över frågan. 

Du behöver inte ha några som helst förkunskaper i filosofi. Ta bara med din nyfikenhet och en vilja att utforska. 

 

Vandringen avslutas med en ekologisk eftermiddagsfika på Carolas Eko, Stora Skuggans Värdshus. 
  
Bokning och kontakt på (50:- sek går till Förbundet för Ekoparken):  
https://www.djurgardensekolyx.com/new-events/2018/10/13/filosofisk-naturvandring-p-djurgrden 
 
Tisdagsklubbens fågelskådningar: Skåda före jobbet i Kungliga nationalstadsparken (Ekoparken),   

tisdagsmorgnar 14 augusti – 16 oktober kl 06.30-09.00 

Under hösten passerar ett imponerande fågelsträck och detta kan ses från olika delar av parken. Ta med matsäck, 

kikare samt varma kläder.  

Tid: Samling 06.30, avgång 06.40, avslut ca 09.  

28 augusti  Isbladskärret-Kaknäs 

Samling vid pumphuset, Isbladskärret, när första buss 69 kommer, dvs. strax efter kl. 06.30. 

  

4 och 11 september   Haga 

Samling vid parkeringsplatsen vid Haga kulle i norra Hagaparken. Buss 515. 

  

18, 25 september och 2 oktober   Lappkärret, Norra Djurgården 

Samling vid buss 50:s ändhållplats, St Lappkärrsberget. 

  
9 och 16 oktober   Fiskartorpet 

Samling vid parkeringsplatsen Fiskartorpstornet, Norra Djurgården. Buss 55 är närmast. 

 

Ledare: Henrik Waldenström, tel. 070-536 73 14, och Rolf Vestberg, tel. 070-424 25 50. 

Avgift: 80 kr/gång. 

 

Haga Brunnsvikens vänners årliga Ljusfest, 4 november kl 16-19 

 

Fackeltåg i alla väderstreck runt Brunnsviken. Marschaller och ljusinstallationer bidrar till att lysa upp 

höstmörkret. Körsång och musik lyfter mörkret ytterligare. Museer och restauranger har öppet. Mer info i 

oktober på haga-brunnsviken.org 
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