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Nationalstadsparken 25 år 2020!
Firandet av Nationalstadsparkens 25 årsjubileum är i full gång! Den 19 maj 1995 invigde kungen världens första
nationalstadspark, och släppte duvorna Värna, Vårda och Visa. Under den parollen har Förbundet för Ekoparken
också arbetat sedan vi bildades 1992. Den 19 maj i år deltog vi i en Ekvandring kring Stora Skuggan, anordnad av
Länsstyrelsens Kommunikatörsnätverk för Nationalstadsparken. Många aktiviteter måste nu ske digitalt, men några
naturvandringar finns kvar i kalendariet. Vi i styrelsen vill gärna hjälpa er med föredrag, vandringar, båt- och
bussturer. Temat kan lämpligen vara: Nationalstadsparken 25 år - värd att värna, vårda och visa. Hör av er!
- Vi vill alltid fylla kalendariet på vår hemsida med era aktiviteter! Mejla nyhetsbrev@ekoparken.org så lägger vi upp
dessa i vårt kalendarium.
Jubileet uppmärksammas också i olika media! Lyssna gärna på detta inslag med Henrik Waldenström i P4 Stockholm
och i SVT Nyheter Stockholm!
Varmt välkommen nya medlemmar!
Vi har fått många nya enskilda medlemmar under våren, särskilt efter vår annonskampanj om Gröna Lunds
utbyggnad. Vi hälsar er välkomna, och hoppas att få träffa er under jubelåret i Nationalstadsparken!
I samband med 25-årsjubileet visas återigen filmen om Nationalstadsparkens bildande på SVT
”Ä’ke det gudomligt – Ett år i Stockholms Ekopark”. Filmen från 1992 som följer den tilltänkta parken och arbetet för
dess bildande, under ett år och de skiftande årstiderna.
Pollinerinarprojektet
Projektet för en pollinerarvänlig park fortskrider, med fröpåsar till balkonger vid Tessinparken och sådd av äng på
Ladugårdsgärde, tillsammans med representanter för Djurgårdsförvaltningen, ambassadörer och borgarråd. Vår
ordförande Richard Murray och styrelseledamot Märtha Angert-Lilliestråle, projektledare i Pollinerarprojektet i
Nationalstadsparken, deltog vid sådden!
Gröna Lund, annons och överklagande
Förbundet har tillsammans med Blasieholmens vänner, Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgårdens Vänner,
Katarina Hembygdsförening, Föreningen Östermalm, Stockholms Sjögård och Arrendatorsföreningen deltagit med en
helsidesannons i SVD den 20 april, för att uppmana till ett NEJ till detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad. Vi har nu
även skickat in ett överklagande, som hittas på vår hemsida. Vill Du stödja vårt upprop kan du skriva på
namninsamlingen här. Sprid gärna detta nyhetsbrev och detta flygblad till medlemmarna i er förening.

Sånglärkorna och Lollapalooza
Under våren och sommaren genomför vi Sånglärkevandringar på Ladugårdsgärde, för att uppmärksamma lärkornas
sårbarhet i förhållande till Lollapaloozas grus och maskiner. Vandringarna genomförs tillsammans med föreningen
Lodyn, som arbetar för naturens rättigheter. De populära sånglärkevandringarna (med reducerat deltagarantal för
att kunna hålla säkra avstånd) har blivit fullbokade. Håll utkik efter extrainsatt sånglärkevandring!
Vi har begärt att Länsstyrelsen utreder om Lollapaloozas störande av sånglärkornas häckning är ett brott mot
Artskyddsförordningen.
Kontorshus i Annelund
Vi arbetar tillsammans med Haga-Brunnsvikens vänner och Kommittén för Gustavianska Parken, S och V i Solna för
att Solna inte ska tillåta ett stort kontorshus vid Annelund i Frösundavik i Nationalstadsparken.
Östlerleden som ingen vill ha
Trafikverket utreder ett reservat för Österleden omdöpt till Östlig förbindelse. Ingen vill ha leden – den styrande
majoriteten i Stockholm vill inte vara med och finansiera den. T.o.m. M är mer intresserad av att bygga bostäder i
Frihamnen än att lägga ett reservat där för en trafikplats.
FFE:s remissvar skickades in till Trafikverket den 15 maj. Vi motsätter oss leden som helhet, men framför allt
trafikplatsen i Frihamnen, som skulle leda till att Lindarängsvägen skulle bli en fyrfilig väg som skär av
Nationalstadsparken på dess smalaste del.
Nytt hopp för Lidingöbro?
2004 revs ett nedgånget Lidingöbro värdshus. Olika, mindre seriösa byggare har försökt få bygga lyxbostäder –
kamouflerade till lägenhetshotell – i många år. Stockholms stad har låtit eländet fortgå. Länsstyrelsen sa slutligen nej
av kulturmiljöskäl. Tack! Nu hoppas vi på ny seriös ägare.
Kampanj: Vi städar upp i Nationalstadsparken!
Vi kommer att bjuda in alla våra medlemsföreningar till en Skräpplockningskampanj, där vi lyfter fram de deltagande
föreningarnas insatser på hemsida och i sociala medier, samt pressmeddelanden. Kick off blir i augusti! Håll utkik
efter inbjudan!
Save the date! Busstur 24 oktober
I oktober gör vi vår årliga tur i Nationalstadsparken, då våra medlemmar får en möjlighet att guidas genom parkens
olika sevärdheter. Vi berättar också om hur vi arbetar för att förebygga och stoppa olika hot. Förra året blev det
busstur istället för båttur. Den blev så pass lyckad att vi siktar på en busstur igen. Corona-läget då kan kräva en del
försiktighetsåtgärder och kan begränsa deltagarantalet. Skriv in lördag 24 oktober kl 12-16 i din kalender redan idag!
I början av hösten återkommer vi med mer information rörande pris och anmälningsdetaljer.
Vi i styrelsen ser fram emot att dela den årliga turen med våra medlemmar, som också är en chans att träffas och
nätverka!

