
 

 

EXTRA NYHETSBREV december 2020 

Vi i styrelsen för Förbundet för Ekoparken önskar er en God Fortsättning och ett Gott Nytt år. 

Här några tankar inför det kommande året: 

Parker och grönområden har visat sitt mycket stora värde när samhället utsätts för en påfrestning 

som covid-19-pandemin. Utomhusliv har blivit inne. Vi promenerar och picknickar tillsammans med 

nära och kära och vänner och bekanta. En och annan har t.o.m. upptäckt att man kan motionera 

utomhus, behöver inte gå på gym och betala dyrt. Ibland har det varit folkvandring, som när Åsa, jag, 

barn och barnbarn var i Tyresta nationalpark, eller när vi cyklat på Södra Djurgården ut till 

Blockhusudden. Dessvärre tar många bilen istället för att åka kollektivt (vilket är fullt förståeligt), så 

vägarna har varit fulla och bullret in i parkerna har ökat. Den nybyggda bron från Kvarnholmen till 

Sicklaön över Svindersviken har blivit en helt ny bullerkälla på promenaden runt Liston hill. 

Vi lyckades genomföra ett mycket lyckat årsmöte i Frösundavik och på hotellet där strax innan 

restriktionerna slog till. Det var väldigt roligt att se så många på årsmötet och att ha så trevligt 

tillsammans. Men i år måste vi tänka annorlunda hur ska vi genomföra ett årsmöte på distans? Vi har 

börjat fundera men är inte färdiga än. Det måste bli digitalt, kanske kopplat till någon 

utomhusaktivitet. 

Vårt arbete är i mycket hög grad koncentrerat till ett antal domstolsprocesser. För det första har vi 

Gröna Lund som vill expandera sina åkattraktioner ända bort till Wasa-hamnen. 

Riksantikvarieämbetet har nyligen kommit med ett yttrande på begäran av mark- och 

miljödomstolen dit vi och sex andra föreningar överklagat. RAÄ säger at påtaglig skada uppstår på 

riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och att skada också uppstår på riksintresset 



Nationalstadsparken. Vi hoppas detta ska räcka för att domstolen ska upphäva detaljplanen. Troligen 

kommer Stockholms stad att överklaga till mark- och miljööverdomstolen och något prejudikat i den 

instansen har vi inte på hur kulturmiljövärdena bedöms i denna högre instans. Utgången är 

fortfarande oviss alltså. Vi hoppas att RAÄs utlåtande får Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF), 

Ståthållaren och Kungen att tänka om och inte sälja stranden till Gröna Lund. 

I den smalaste delen av Nationalstadsparken vill Försvarsmakten bygga kontor – kv Tre Vapen vid 

Värtavägen. Det är en del av Nationalstadsparken och avsett att förstärka den gröna förbindelsen 

melllan Norra och Södra Djurgården. Ärendet ligger pga. militär sekretess, hos regeringen. 

Annelund, gymnastikens faders Per-Henrik Lings bostad och gymnastiksal hotas av en enorm 

kontorsbyggnad. Peter Schantz och Kommittén för Gustavianska Parken har satt ihop ett mycket 

kvalificerat samrådsyttrande, till vilket vi anslutit oss. Det kommer antagligen att bli en strid också i 

domstol om inte Solna kommun ger upp dessförinnan. 

Märtha Angert Liliestråla jobbar på med hjälp av U&We och Göran Wiklund med projektet att göra 

hela Nationalstadsparken pollinerarvänlig. Rikard Dahlén och Anders Tranberg kommer att kontakta 

er i medlemsföreningarna, bostadsrättsföreningar och lärare att hjälpa till. Här har vi ett bra 

samarbete med KDF, som bekostat en landskapsarkitekt att göra en plan för hur Bergiusdalgången 

ska restaureras. 

Den bristande förståelse för parkens värden som Kungliga Vetenskapsakademien uppvisar är 

häpnadsväckande. Akademien vill sälja en del av Bergianska trädgården till Svenska Bostäder som ska 

bygga 270 student- och forskarbostäder där. Detta måste vi sätta stopp för. Vetenskapsakademien 

borde skämmas! 

Vårt internationella engagemang blomstrade under den världskongress som World Urban Parks 

ordnade digitalt i slutet av november Ett dussin personer ur förbundets styrelse och några 

medlemsföreningar deltog och kunde ta del av ytterst intressant föredrag och diskussioner under en 

hel vecka. Glimtar ur kongressen kan ni se på www.worldurbanparks.org – ännu så länge bara 

programmet, ett mycket rikhaltigt sådant, men senare också utdrag ur föredrag. Där presenterades 

årets utmärkelser för stora parker. Gå till programs/awards/large urban parks. Denna utmärkelse har 

Förbundet för Ekoparken tagit initiativ till och håller nu i. 

Förbundet står och faller med medlemsorganisationerna. Ni är absolut nödvändiga för att ge tyngd åt 

vårt agerande. Dessutom är det flera av medlemsföreningarna som själva driver olika ärenden av vikt 

i parken – där kan förbundet i bästa fall hjälpa till. 

Förbundet får allt fler individuella medlemmar som vill stötta verksamheten. Det är vi mycket glada 

för. Vi kommer därför att ta fram fler medlemsaktiviteter. Jenny Rosens skräpplockningsutflykter är 

ett sådant exempel. 

Vi hoppas därför att ni alla kommer att fortsätta att stödja oss genom att vara medlemmar. 

De allra bästa parkhälsningar, 

 

Richard Murray 

ordförande 

 

http://www.worldurbanparks.org/

