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P6rbrur&t för Ekoprrlcn
(43 samverkande organisationer)
Kommltdn fOr Gwtevienuke Parlert
Hago-Brunnsvikeno Vånner

Iör ovrngtäende organintioner
Med vlnlig hålcning

Tpt-t^-- t
/ P.t rschentz

Vice ordförande i
Haga-Brunnsvlkens Vänner

t(ogioförlrönnedom@

Idungatån 10, 113 § gttlchholm, teh 0E' 33 50 3l (b), {o2 22 98 (o)

Yttrende m-q*4, inhiudan till såmråql om Prog för Norrhrllsområdet Lnom stadsde.leq

Vasasrade& §!pl3ll*.

Ploneringcn inom nämnda områdc har sedan den 1 ianueri 1995 att utgå frÅn lagen [ör

nationnlitedsparken. l)en ger inget stöd för att beb.vgga Nontullstomten. Tvärlom'

De (örellggaräe förulag,cn i& däifur anses som anmärknin6svör'da.

Be.tryggelse av det slag som nu redovi§as skulle dessutom shrda två straleBiska värdctt

for ääinistori»lu larrlslapt, Yars mcst grundtäggcnde kultutwädc är landekapet och

landokapebilden, och därmcd överordnaäe andri-Ltrltrtrvätden (se Kulturmiljövård 4, -95).

En centrat Lvatit€ i landskapcbildcn inom helq nqtionalstadcporkcn är känalan av att ha

lämnat stadcn bakom eig. Föi varie delområde inom parken är det nödvändigt alt gora en mer

ingående konkrcriscring vari lånd§kiPsvårdena består rxh vil!.a vii-rdcrt sorn biir
e(ierstråvas. I det aktualh området finnr dct minct två otrategieke värden'

Det fötsta beringas av att Stockholm har den ovanligu egcruLapen alt vara en stad com
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., tåtp stadsgräne pE nordsidon, Stcnstadenc kompakta kvarter möter oss vid

Roatagetull och Norrtull. lnnanför denna grilns ligger staden uhnför landet.

Del andra tigger i värdeenhctcn flago'Brunneviken med dc engelelo.parkerna som värdebas'

Den sträcte;äig ända lram till stadsgränsen vid Norrtull - Roslagstull- Den engelska

parken§ ld0hlsioriska fundumcttt iir här av sårskild vikt för förståelsen ov londskapctc

kulturvärdcn.

Med ut6ångpunkt i deuua värden återstår dct för rtaden att nu to from olika förcla5 till hur

Nontuiiotoåten krn omvandlee till ett parhområde, gärna med goda rekreativa kvalit6er'

Det är angetäget att detta sker tnom ramen for en samlad strategl från stadens sida för atl

utveckle rjrnrådct [§r natiorrell och internationell kunskope' och kulturturiom'

Stockholm den 5 september 19ä

Stadcbyggn dskontorct
Dirtrikt lnncrstrn
Planrekdonen
Fax: 785 73 32
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Vi vill dlrför betonr värdet av ett statllgt nttH till kulturhuvudstadsäret som innebär en

riktrd octt öronnrårkt ssleRing på natlonalstrdeparhcn. Ett ulalligt engagcmang av dennq

kankltr turde även undcrlilttn clt intrcosc för cn medverken friln näringslivet'

Vi *r dct ton Ylktigt an denna sstsnlnt bllr långuiktig ush irrriktas på.att 6cnom blkrcta
åt;årdcr stärkå ornrldctc attrsktioneluoft för kunskapa- och kulturturism'

Det år vår förhoppning att som ldeell folkrt relse fä 5r vtrt bidrag till en ratsning ov dcnno

hrrllitår och vi utveckler gärno dceso hnklr i ett möte med cr.

För
ftlrbundct örEkoprrlen Kornslitt€n för Guctrviaruke Parken Hrya Brunnovikene Vlnncr
Mcd vflnlig trllening

ldchard Munay
Ordftirande

Evr Nordenson
Ordf6rondc

Peter Schantl
Vicc ordfilrande
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Bilogo 1r Brcv från Europa Noeln lill riledrgen5 lalman, den 21 oktober ltl93. Dnr KK2'260-
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