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Skräpplockningskampanj 

Nu har Förbundets för Ekoparken Skräpplockningskampanj startat! Vi har dragit igång kampanjen just i år då 
Nationalstadsparken fyller 25 år, för att besökare ska kunna njuta av alla parkens vackra miljöer. Vår vision är en 
skräpfri Nationalstadspark! 
Den 25 september hade vi Kick Off för Skräpplockningskampanjen, över 30 personer deltog, bland plockarna fanns 

medlemmar från Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och Föreningen 

Stockholms Auktoriserade guider. Det var mycket intressant för alla att få höra mer om föreningarnas arbete! 

Nästa datum är 30 oktober kl 15-17, då bjuder vi på guidad tur kring Djurgårdsbrunn samt lyktvandring vid 

Djurkyrkogården! Se vår hemsida för mer info, och anmäl dig senast 26 oktober till nyhetsbrev@ekoparken.org. 

Remissvar Plan för biologisk mångfald 

Förbundet för Ekoparken (FFE) anser att Stockholms stads Handlingsplan för biologisk mångfald blir orealistisk, 

eftersom man inte tillräckligt klart uppmärksammar de bakomliggande faktorer som gör att biologisk mångfald och 

friluftsliv successivt har fått och fortsatt kommer att få försämrade förutsättningar i regionen. De konkreta förslag på 

skötsel och organisation som föreslås är ofta väl underbyggda, men när ansvariga politiker och tjänstemän inte 

ifrågasätter den storskaliga fortsatta exploateringen av grönyta blir det mycket problematiskt. Hela remissvaret 

ligger på hemsidan! 

Informationsmöte kring Stockholm Vattens planer för Ugglevikens vattenreservoar 5 november kl 14-15 30 
 
Vattenreservoaren upptar ett värdefullt skogsområde i Lilljansskogen som vi helst skulle vilja återställa genom att 

flytta reservoaren. Stockholms vatten vill bygga en ny reservoar på samma plats. 1-2 styrelsemedlemmar från 

respektive medlemsförening i FFE är välkomna till mötet. Anmälan sker till Henrik Waldenström, 

Henrik.Waldenstrom@wwf.se senast 1 november. Begränsat antal platser! Plats: Bryggerivägen 10, Ulvsunda. 

Solna går vidare med kontorsbygge i Hagaparken 

I området närmast Per-Henrik Lings bostad och gymnastiksal vill Solna låta bygga ett jättekontor. Samråd pågår fram 

till 8 november. Förbundet kommer att överklaga beslutet. Moderater, Liberaler, Centern, Kristdemokrater och 

Miljöpartister tycks helt sakna respekt för Nationalstadsparken. Socialdemokrater och Vänsterpartister är emot 

bygget. 

Hagauppropet 

Detta är ett upprop mot den planerade kraftiga exploateringen av Norrtullstomen, som istället borde vara en entré 

till Hagaparken, tillbyggnad av Stallmästargården som skadar byggnadsminnet, ett mycket stort kontorshus i norra 

delen av Hagaparken och andra ingrepp. Det är samtidigt ett upprop till förmån för grön planering, friluftsliv och 

motion. Skriv under här! http://hagauppropet.se/ 

Årliga turen blir guidade turer 

I år får vi anpassa oss efter rådande förhållanden, så istället för att åka buss tillsammans ses vi utomhus. Vi har 

planerat en härlig eftermiddag på Stora Skuggan den 14 november! 
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Den som vill inleder med att köpa lunch på Carolas Eko kl 11.30. Sen möts vi utanför värdshuset kl 12.30. Där 

kommer Henrik Waldenström, ornitolog, projektledare inom WWF och en av initiativtagarna bakom bildandet av 

kungliga Nationalstadsparken, och Jenny Rosen, idéhistoriker, Djurgårdsguide och friskvårdsguide att bjuda på två 

guidade turer. Mellan turerna finns tid för fika på Carolas. Slut senat kl. 16 00. Anmälan sker till 

nyhetsbrev@ekoparken.org senast 9 november för att vi ska kunna planera turerna och meddela Carolas om hur 

många som väntas. Ange i anmälan om du kommer att delta vid lunchen. Alla medlemmar är välkomna! 

Dubbelseger för miljörörelsen när Kristinebergs ekar räddas! 

Stockholms naturskyddsförening med ordförande Anders Tranberg (ledamot i FFE:s styrelse) har drivit en kamp för 
de gamla ekarna i Kristinebergs slottspark, och vunnit! Ekarna räddades och miljöorganisationers talerätt, som 
Stockholms stad ifrågasatte, slogs fast av domstolen.  
 
Ny salamanderdamm vid Kaknästornet 
 
Dammen är ett nytt trevligt besöksmål på Djurgården! I Brunnslättsdammen i hästhagarna vid Kaknäs har 1600 både 
större och mindre vattensalamandrar fått flytta in. Dammen anlades för att flytta de salamandrar som upptäckts vid 
Louddens oljehamn som nu saneras. 
 
Vi i styrelsen ser fram emot att möta våra medlemmar I Nationalstadsparken, träffas och nätverka! 
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