
I _,-- -_
l'=+"=t
: i..:El I
-J:.1c,/.i..* i,A. . i'ffi

L

t

Styrelsen för Förbundet för Ekoparken

Förbundets årsmöte den 20 februari 1993 beslöt att med I röster mot I
antaga en motion av Henrik WaldenstrÖm-
Detta innebär
" att den i stadgarna intagna nrålsättningen fÖr forbundet kan komma att

behöva revideras- att styrelsens sätt att dniva Ekopanksfrågan under 1992 underkånts
* att policrTprogrammet som styrelsen diskutenade 93A2A7 måste omarbetas
* att rnedlems{öreningarna måste ges mÖjlighet att ompnÖva sitt medlernskap i

fööundet sedan det åndrat lnriktringen på sin verksamhet

På årsmötet kritiseraie jeg moUonen därför att den inte tog hänsyn fill de

ft,arngangar som tÖÖundet nan viO komrnuremas utaftetarde av Progam för
pt**ng av området Ulriksdal-Haga Bnrnrusviken-Djurgiar&n- I motionen
iOrmtogi ocksa stållnirgshganden sbm aldrig rrarit fÖremål för ställnings-
tagändå vare sig av styelse dler årsrnöte-Under debatten visade motionaren
en inte längre aktuell proiektkarta över området. Dessutom framförde han

påståenden om projekt idet ovan nåmnda programmet som inte ståmmer
med dess text. I en bilaga gör jag en analys av motionens fÖrslag och anger
vad som står i Prograrn tör planering .

I kommunernas Program fÖr ptanering har FÖrbtrndet fÖr Ekoparken lyckats i

genom en intensiv lobby,rerksamhet få in långt mer av förbundets förslag ån

vad man kunde förvänta sig.
Jag har också en känsla av att denna gång har tjänstemännen i kommunerna
skrivet ett program utifrån förutsättningen att det skall vara gångbart hos de
föreningar som dominerar Ekoparksförbundet. Normalt skriver man med

utgångipunkt från att det skall var gångbart hos de politiska partierna-

Mitt förslag
Mitt förslag är att motionen och årsmÖtets beslut lämnas utan avseende.
I stället koncentreras arbetet i styrelsen på att vidareutveckla policyprogram-

met och i det arbeta in alla de "portalparagrafer"som finns i Program for plane-

ring. Policyprogrammet skickas sedan ut till medlemsföreningarna på remiss.

Oei Otir sedan ett underlag både fÖr förbundet och medlemsföreningärna i

bevakningen av översiktsplaner och detaljplaner.
Det är viktigt att vi har ett policyprogram som alla medlemsföreningar ställer

upp på annärs får vi inte behålla dem. Grundsynen i det måste vara att värna

o* Et oparken och det positiva den för med sig fÖr regionen och dess innevå-

nare.
Om detta mål skall uppnås och förbundet skall betraktas som trovärdigt är det

viktigt att det inte betraktas som utvecklingsfientiigt, bilfientligt och allmänt
förändringsovilligt

Djurgården den 26 februari 1992
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Carl-Johan lhrfors
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,A,r^railys ev Flerlrik WalelcrlstrÖrns rno'.el(orl titi å'rsrnÖte"( 1993

Allmänt intrYck
Motionen ger intryck av att motionären inte har förstått vad som står i Program

för planering och 
"tt 

Ärn slår in Oppna dörrar' Motionären skriver i sin inled-

;;ö;å;,ri o* förbundet inte kände till att en Ekopark inrättas'

Motionen visar inä pa något konstruktivt utan är allmänt negativ'

Motionens förslag:.
f,f il tiff exploatering ttir bostäder, kontor' institutioner:

-bostadsbebyggelsä vid Sorentorp,expansion kring SAS i Frösundavik-

Japanskrapan-Sueåpirnt gymnasium, Frescati hage'Lilla Frescati' Bergius-

väge n, To rp nag en, fisksj Öääg- H usarvi ken (bostäde r-OS by)' OS- are na vid

Störängsbotten, Österleden'

Program för planering säger om dessa proiekt:

(Programmet ar äntaget-av Säf1a kommunfullmäktige och kommer med

största sannolikhåi atiantas av Stockholms stadsfullmäktige' )

SörentorP
Bostäder vid Sörentorp bör med hänsyn till naturvårdens intressen inte

byggas.Med hänsyn iiflbostadsförsörjningen bör alternativ till det tänkta

näääOsnyggandet vid Sörentorp utredas'

Solna kommunfuit*at tig.. beslut'---att området tills vidare skall utgöra reserv

för framtida oostääsneO"yggetse' Denna får inte placeras närmare stranden än

nuvarande bebYggelse--

SAS
En utvidgning av kontorskomplexet bör ej ske av hänsyn till naturintressen

,kulturmiljÖ och stadsbild.
Solna kommunfurrrä[iig.t beslut:lr/an motsätter sig bebyggelsq,.och kräver

att staten .o* ,itäilÅö'&;Gplåtii ma'tten ' deltiger iiornandlingar så att

naturvårdsintressena i området bättre tillvaratages

Japanskrapan
Solna: --Tomten kan dock bebyggas med hotell' En nybygglad får dock inte

vara avsevart nolie än intilliggänoe stadskvarter Den skall dessutom var

omgiven av part<ior att man i[arr iå en anpassning till Brunnsvikens parkmiljÖ

ocn-tOr att stenstadens gräns skall vara tydlig'

Stockholm' --Oetåii1atil<tart att all beoyggeise i eller intill Brunnsviken-

området skall utformas med stor hänsyå-tiit x'tt'rmiljo och landskapsbild'

Sveaplans gymnasium
öve rvä g a n o e o m-tasti g h ete n s a nvä nd n i n g o c h b e byg g e I s e n s utf o rm n i n g b I i r

aktuella då Övertäggningar tas upp med n-y intressent' Uformningen skall an-

fut.". till den omgvanOe park och kulturmilion'
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Frescati haqe ' '

Kulturm iljöerna skall bevaras,varför förändringsmÖjligheterna är starkt
begränsade. Viss komplettering kan dock ske, om miljÖn kring Brunnsviken
inte störs.

Lilla Frescati
Genom 1991 års markbytesavtal har staten och Stockholms kommun förklarat
sig ense om att nybyggnader fÖr universitet och högskolor skall kunna ske vid

Lilla Frescati. Det söm uttalas i programmet om hänsyn till naturvår-
dens intressen innebär dock närmast att någon nybebyggelse inte
bör tillkomma .(min kursivering) Denna ståndpunkt i programmet Överens-

stämmer sålunda inte med vad kommunen förbundit sig till.

Beroiusvägen
Enligt 1991 års markbytesavtal mellan staten och Stockholms kommun

skall denna komplettering (nämnd tidigare i texten) ske genom att området
söder om Bergiusväge bebyggs. Detta bebyggelsealternativ kan inte kan inte

accepteras ur naturvårdssynpunkt, eftersom den biologiska spridningsvägen
försvagas.
Egen kommentar : Waldenströms påstående vid årsmötet att Bergiusvägen
skall bebyggas med 550 lägenheter är felaktigt. Av den ganska långa texten i

programmet kan utläsas att det egentligen endast är möjligt att komplette-
ringsbygga inom bebyggelsen vid Docentbacken.

Torphagen
Under rubriken Hänsyn till naturvårdens intressen står: Ny bebyggelse får ej
inkräkta på Norra Djurgårdens naturområden.

Fisksjö änq
En plan för evakuering av verksamheter och återställande av Fisksjöäng till
naturmark bör upprättas av markägaren.

Husarviken
När en omvandling blir aktuell vid f d gasverket vid Husarviken och vid
Storängsbotten skall en översiktsplan utarbetas som underlag för detaljpla-
ner.
Egen kommentar: Miljörörelserna motsatte sig bebyggelse på Hansta. Som
alternativ föreslogs då Husarviken.Som också godtogs.OS-by är en fÖljd av
bebyggelsen inte tvärtom.

OS-arena
Att omvandla den bebyggda delen av Storängsbotten med en tillfällig eller
permanent idrottsarena har diskuterats i samband med Överväganden om

Stockholm skall ansoka om olympiska sommarspel 2AA4.

Österleden
Österleden nämns direkt eller indirekt på flera ställen i programmet. I sam-
manfattningen kan följande läsas:
Trafiklederna utgör miljöproblem, och trafikökningar som innebär Ökade
miljöstörningar är ett allvarligt hot mot natur- och kulturmiljÖn. En minskning av
störningarna är nödvändig och måste klaras framför allt genom regionala åt-
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d'6"":.Iq$ iB' störningarna är nödvändig och måste klaras framfÖr allt genom regionala åt-
gärder - som går utöver vad som fÖljer av Överenskommelsen om infrastruk-
turens utbyggnad i Stockholmsregionen.
Egen kommentar. Detta är ett ylterst viktigt påpekande och en direkt adress till
ansvariga politiker att tänka Över i varje fall dimensioneringsfrågan.

Övriot i motionen
Motionären radar upp ett antal projekt med uppmaning " noggrannt studerar
detaljplaner och kritiskt ifrågasätter .

Programmet upptar fÖr alla dessa projekt skrivningar som är positiva ur

Ekoparks synpunkt.
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