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Romissvar Norra trafikb4ndqt

Sammanla ltning' återr emi ss

Planprocessen

Förbundet for Ekoparken krär'er återrenriss av Översil:tsFi31en for utredning av en alterflativ

utformrring ,uNorrJi'Å[t'naut' vi a'öiter bestemf Österleden men kan med vissa

foräindringar ur"*pr.r^ it' iiii otr' *ta ääiäili'N;"; Lant*n från LidingÖvägen till

Norrarll. Förändringarna är dock så "#;;;;i 
måste utteåa;innan vi kania slutlig stiillning

En äterremiss gör det möjligt atr fullstandiga den halvgångna miljökonselcvensb*sknvrungen'

Programmer fo r mi5il;;;Ltntut st'ioiii;; il t"ä ml'i"' sodra Dj urgård en och

byggnadsprocessens miliöproble*.u nasiänTäiu""elo*åt: ;;;liÖj1i*f"relser som gÖrs då

syfta tilt art beivsarJärirä a-r" i neniJ-o't*ä-ff r'11ui"e päivooa Trafikbandet har

for konsekven§er tagna var for 
'ig' 

u*t*nt'lt'is' Serstilt 'ikigt 
iir-att Uelysa vilka bilavgifternas

effekrer är och "lu%1ä##'rrbil;lä' 
i#ffi;Lttt; ur"xtt' bÖr kr:n:ra virsiciljas

&ån Ovriga delar i Dennis-pakeret'

tili denna del av Norra Låinlcen'

Normalt brukar den Översiktliga planeringen syfta tiil" 5 prÖva öaskr?irdheren i mark*råvande

oroiekt. I detta samråd anses ryt'etredaflä ryFt titf-ltl #"ouutt granska de varianter i

ä*täti*, som läggs fram i Översiktsplanen' iiojetcten i Dennis-paketer framstliils sorn redan

beslutade, Så kan det naturligr'ris inte vä Väi to* framkommer under planproces§ieä om

nroiektens f,on*.1**n,J' 
't*=ti 

nutt"tigt'tt ;"ä"das for att förutsättningslost prÖva om

p*i"lttn alls skall genomföras'

Överhurn:dtaget har stadens forvaltningar av politikerna winsats til! en bakvä'ld ordning'

Brädskan har giort ätt först görs en d"ä]Pj;J^föt Jtpi:t[lq*tt*l1i*-t-1ld * Norra

Trafikbandet' rorstäa;;ft;; oversiktspitn rot Nona trafikbandet' Det borce varit wärtotn'

Dessutom ståimmer inte detaijplaneforslaget med ti'yersrlctylanen: i deraljplanen finns bara eit

lage 6r Nona Lä,,äfrå' t'orrruU till fi'oslaesull' genom Belie*tep"t[*' I översiktspianen

furns två alternativ: genom Bellevuepatt"t "t[ 
i Cedersdatsgatan' Beharrdlingen av

äetaljplaneforslaget mä§te däfor gÖras om'

En deta§plall - Dp 93004 - av§es behandlas i sarffåd redan i maj 1993' dvs innan

stadsbyggpudst ontoiet ens hunnit *"*ä"i'tia[t 
'ynprrn}*urna 

iä oversiktsplanen" Detta är

upproiande och felaktigr'
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A ll m ånna Pl a ner i ng s s YnPunki e r

Koncessionsnämnden for miljöslcydd har nyliqtn §agt nei tiil Öresundsbron'

Koncessionsnärnnd;;åildt 'rtia"*' 
o'i' i'kt*a mot nyitan av Öresundsbron' Vidare

ftagade man slg .* ä"" 
""ia 

satsnin-g;ä6;;;;sbron';*;il gav ett substantiellt bidrag

till uppnåendet av,t[öä.'rp#4,äå"--"iän*a*"at" tiuädning av Naturresurslagen

kan tilliimpå§ aven på Oennis-paketet' Här skall resonemanget bara foras ifråga om

delprojektet Österleden'

Den forsta punHen gäiler då nyttan jiimfört med miljÖkonselvensema'

Riskerna är stora att for stockholmarna oersättliga grönonrråden skadas-på ett'sätt som inte går

att reparera, ,n riuält;;äå;; dq-[ä; ^uää 
tuaå' -ppiteao tårst pa sikt' De direua

skadorna gtiller i-rä;;'i8å;-"*tea""*iilr-Jansskogen' Ladugårdsgärde och södra

Djurgården' oo *,äJippåi"r*pr"'u"äi avgasskois'"näiiittuftäonrerr' rÖkgastorrret vid

Rosendal (som trolige'r kommer forvanatas iilt Jtt 
'uct'toänai 

kraven på lufrkvaliteten i

ilnneln ökar), utrymningsanträggning#ä;-hy"äng"no 
** som komrner att Öka bullret

och forsämra luften krafiigl sarnt utgoia forfutanai' ***iati!a inslag i dessa naturområden'

under byggnadspå;d-;:;; ""#nou 
e'' kommer n"tu"k5n" platier som Biskopsudden

att vara helt forstörda' På sikt uppträi;;;dt' skador: ttuättn Ökär och exploateringstrycket

ökar kring o. ny*ää;'l'ffi;:ii1qtä"IÅ* hamn piunu'urätt med Österleden som grund

bygga ut LouddErr;ilil;;;it* o54Ä"e" iregionin' Risk f;nns också fdr att nva

anläggningar tiuk;ä;;' ä -it r"m*ffi;;;G;eds-tunneln inte acceptabel så att

ytt*Itig"t" avgastorn måste byggas'

Nyttan iir ytteriigt tveksarn for alll delar av }iorra Trafikbandet' I siirskilt hö-g grad gäller det

Österieden, trot§ att ae möjliga tidwiäeina for biliste*aiårau vara störst for denna del'

Tidsrinsterna iir beraknade av *1t43"* till 1500 ti**a' pei maxtimme i hÖ$rafiktid' Detta är

li§dig med I/1000 timme p91iya1äISioctirot""'ugiontn Pnssatt enligt väryerkets

kal§lmodell., e", i*it ä {''rig in*t;;;; ito *}" (tä;J tidsvinster brukar dock inte

fli:f ffi ;#ffi :;P#-T'i"",;$rffitr'Hffi l,:i:liffi 1'-"lpifii"'
Österleden UUaggttljNo"a L'riotttn genom r$jansstogen ger rroligen ilrnt

tidsvirrster' oare]*oiger den ryajlivieter 
att ftrbiitt* iio'"i Lill-Jåsskogen och på

valhaltavägen samtidigi sop d3n i+;;;il; rui"'il:#;å' t- ia tiu uut" mÖjligheterna och

undvika *rt *"nu t 'J"""tti" 
agätdtr;iluipÅtting tom knappr är anrydd iin'

Den an4ra punlten i koncessionsnämndens behandling av Öresundsbron går ut på att så stora

investering* *ä'iti iJJ auet-tir<;;il# a' aae-un om (ca 40 miliarder kr for hela

Dennis-paketu,,IJäi'f 
g *i§*a*' fÖr alla motorvägar' 'att' 

ca 7 miljarder fÖr Norra

trafikbandet) måste ge påtagliga bidr-as;iu ;t.lt-*:fr*aitat'nin!ar' "Det ar ailtså intE

tillräckligt, o* i*[ui konstatera att"investeringer llte ittuut ge nägon öknine av

miljouelastning*ä'u*'t"i "t'i" 
d;;U;;n't-'l*'ut nå;" ;#"tt foncessioisnämnden' Så

stora invest.rmäJ"na"e ge ordentid;tjä;d-dll fu'#tt * n'rio*ålsättninsarna och leca

till avseväraa råumioneräv rtri*"'ää**' - rtäora' ["Ifi;;;' koi'dt"n -'forsuräde nedfall'

kvävaoxider - och marknåra ozon' l-åätå'iät iiffiii#'kl"ttn *TT - fÖr att fortsätta

ut citera koncessionsnämrrden..'u*änd-; $'eu tran§port§y§tern som även på iång sikt

warar mot vad mar'niska och *iljoiä'ipet torde '*täoå 
upPt"b11 att Dennis-paketet inte

lägger någon sädan g*ng' *ti ry";;rar 
det t*i'ttonalfoUektivrafiXnätet utan att ge det

nämnvärt mycket stÖrre kapacitet ""iEitit'ker 
lcaftiäåE*i**. fÖr vägtrafiken' Denrris-

P.5

L

L
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Daketet byggerfast Stockholms-ragionen i biisamhället och riskerar att dra undarr grunden fÖr

ffiätläft dkollektivtrafikandel som regionen har'

Strider not HagaÅrurmsviken-pr ogr amm e t

Sradsbyggnadsntimnden och fastighets- och gatunemndel hg antagt Haga-Brunnsviken-

programmet *"a ,*e"L starpninea"" ""i[ti"*rna 
for U"UVg;d*' Cn vagledande princip i

lhäffi #[t;,m*lxt'n::t;;#x,ex;*:"*[**l.*io*I*?T'äurolo.'
I*rtåTäHr#;f#åigt på Roslagsvegen - friirnst senom att Österleden kopplas till

L

L

I

t

\J
I,tei titt Österleden

Vi avstyrker bestämt planerrra betr?iffande Öster{eden' §kålen ar miljömässiga och ekonomiska'

Ir' 
drldå alla kostrrader inte med och

man har riiknat med rnomsbefrielse' »itiifi to**" arifticostnaA€r som ännu inte preciserats'

De komrner troligen att ligga i intervallet;å:;i'kt p"t fo'Bara elen for att driva fliik:tar'

belysning, porprr,'o#Hiiormatiot" o'l*d*ing otJ' lommunikatioq 
hissar har beråiknats

motsvara vad §6a tunnelbanetinjer drar' ii;fä;;-lä. haltar *fto** energiåtgången ime

innefattar framdrivningen av biluTl, oufi;;äk"i"gar hf n'iitrtilet utgångspunkter kornmit

fram till att ca 20'000 bilariaag 'kolh.Aå 
tii-y''äE ryl t.,Ä; t*tttäd"n om de finge gå

på österleden. »etä ää .ää9.t0-0.'äö .d.g.to* 
tot tviirs igenom innerstaden utan alt

utnyttja vare sig Essingeliden eller nttttti*asläen' Det år ca Zö'OOo purdlare - alla

kategorier - §om t uiäu*t'platser ""*'"-äi"i*itttaen 
och bor i llackg VlirrndÖ' Tyresö-
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sektornpeni.rslaberäkningarsoT*"i1Y$;:'Å,-;JhTlf#'åäåi:åil':H:TtTJ-
ä!ffiä 6*,"irta*' Man kan inte bvsst

ffi'[::;;.me,,u',."r:1ffiifff.#ii_.1,$:;ff 
,,{,$#i**n"nhöc,re sifra bygge'iå "u 

Österleden är

'i::åffi;il *å" med den,a "1'j'

l:ffi#ffi *--,;åft iåtr$itn'ru^s;*rmm'*mt;r,g*kr..t
H*'ffit-*,ri"*ig*;:*#+H,f;; ,
samhällsekonomls

iälää;ä5't":;,.å*,:;,I] j11ffi';;;;;;;;nwinnetattadeitcatlcvten
*. Dd år ändåin

:f,'tffi 
t'T"'#saiirdelvisTYgketotullständigtutredda

ffis:l,ri#**#if.^ffiiru*nx'
utredninge' e, Åii'å"dig p å *l*irl:il}#fi ';ä?ä*;'afike1s mÖjrigheter art

ÅoT,,"*,*.*,:f#i':Xll,lflHot;*;nu",,,*ru'åå;;;;å"'anai"u'omanderen
konkurrera meo

mark som utffis pr uafikanlägsJäil;ui trit' 
*iniiä'ä*i!*ii"i'e"n* fut att rrffiia

äa"t- och rykeltrafik rnm mm'

vt vilr peka.päro§ande nuljÖkonsekvenser som *'**rtJå*diqgyf::::',-å"1'll;:#,åä""

t, s to rän gsb ""'ä1ä[p 
rin'' * iff :äfl;ål ffiTill;r"-"" tf, ' o acc eP

il#xH*lj*-tf*:ffiii*fiä ,.
2. Frihamnens trafikPlat1. t*l::l
;ur:**ffi n*t'l:$fäffiH*ffiti:'r*'iti:;ffi '.
LoÅ.t a$ Överskdaas' I ry**=
ää **.*Gä'ä;Uf:,}[f*t$*lt#l*"anden - mvcket stor att Lindarängsvägen

3. Lindariings
blir en nv *o' iEiä iiifo't' utra{ äilsä'h"r*' '1ffi1[ffti'':-+'#JTi'"?':?iii{9-

1r*Jå'',ffi i*'*r*'**x=-**äi,ffffm
rena Önsket'"[#J' fisken att Lindarangsvägen 0ut

Stockholm' f*äåitkar koncentrerar atl oljehanteru

Frihamnso#ät ft;ttiden - med Österleden som'r

:,å:5_xhl*ä:::xit'#;aruiäiå'å1å1Tä:åääx,ät'ar'.'-;;;
Djugården-ää' K;*ekvensJrna av derta har ba

är:o"Ä*kvensbeskrivni:tgen'
5. Avgasto-"i'äJb*'ilt'i'u111et: 

Detta alsastjln liegel':runfÖldanornrådet 
mer kommer

ilåtr;äJ;$ly1#'trr#:itil1;ffi 
HT',dingÖDettautsräppsvnes

(*-

I
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6. Brandventilationen på SÖdra Djurgård*n: Utsläpp av r-ökgaser i stadens mest ftekventerade

natur- octrkulrurområäe flera gängeiom året ar futlstlindigt oacceptabelt' Konsekpenserna

härav ftat iri"-*"lyr*0.t, i mitiotäsekvensbeskrivrriagen' Den fråga sonr osökt inställer sig är

varför dst inte finns andra brandröksutslapp på Ringens tunnlar iln detta enda' Eftersom ett

svgastorn tiäigrt. planerad'es på just O:*l plats är risken överhiin-gande att ut§!äppet §enare

förvandtas iiUä .rg"ttorn' Det egendomliga är stt biltunnlarna på denna del numera inte

anses behöva något avgastorn' Åvlastornelistär mycket tiitar? pä urdra delar arr Österleden'

pe uo.t* fantli-o.f, pi Sodt, Ltinien' Risken är överhängande att kraven på lufikvaliteten inte

klaras i tunnlarna octr att ytterligare avgastorfl iå kommer att kåvas"

l. r*trrrunliniä;.h i"atteä,d-Ätlt'rtrsådana anläggningar är mvcktt fäI9 på Osterleden

än pä andra delar av Ringens tuinlu' Hur kan det fomÄä sig att inga ftiskluftsintag behövs på

den mycket långa sträckan Över SÖdra Djurgården-Ladugårdsgarle! Risken är myoket ffor att

sådana urfaggnlnsor kommer att tillkomma' Dessa år §tora" går alls irne att görruna som

forrådsbyggnader eller liknande - vilket mÖjligen nödutgångaga kan; och bullrar kafttgt'

\- Antalet 
"ff;-tgå"g;; 

aroclaå mycket lagre hät en på andra delar av Ping-errs tunnlar' 
-Var 

300-

400:e meter s[aläet ligga nÖduigångarlHar ar avitåndet mellan nödurgångarna isttillet 700

meter,
8. Trafiken på Roslagsvägen: denna berliknas öka år 2000 &ån 65000 till 80000 bilar per dag

U iirär:a 
"" 

ört*A.aJn' rimförelsen avser utbyggnadsalternativet' som innehåller

l.ollekt#afiksut*ing.t och bilavgifter, ooh noflatetnativet' Den isolerade eftkten av

Österleden är dtufor troligen stÖrre'

9. Luftkvaliteten i tunniarna: Rikrverdet 400 mikrogram NOX i biltunnlarna är ffra qånger

högre än vad som accepteras i stadsmiljÖ' Halterna ar så hOga att astmatiker och andra med

Iuilvagsbesrrär rekommenderas an ej uinyttja tunnlarna i högtraiiktid' Luftkvaliteten är

oacceptabel även om IVHO sanktionerat den'

10. Olyckor: Vissa av de underjordiska trafikplatserna är så komplicerade att risken for

bilolyckor måste bedomas to*"**tuiitd' Lägg darrill att farli$ gods - mot aila internarionella

regler - av§e§ få transporteras i tunnlarna' Dät-kÖmmer att råcka rned en olycksincidenr fÖr att

OeI faniga godset komrner att forbjudas i tunnlarna och åter gå pä ytvägrlätet'

11. §tornin-gatna under byggnadstiden iir avsevärda' Transporterna 1v spr-anqlassor blir

omfattande och kommer att drabba gahrnåtet på Ladugårdsgli't'de och Södra Djurgärden'

Hopkopplingen av sänktunneln mediergtu*ttn 
'ia 

Biskopsudderr kommer att skapa ert §tort

sår i den allä vardefultaste djurgärdsnatiren under en mycket lång tid' bluddringen för 
-v tääå.f" förorerrar vattnen uia'rfor Södra Djurgården under lång tid' Bottenslammet kan

innehila Jora mangd.r gifter' Dessa konsekvenser finrts inte analyserade i IvIKB'

12. S"i"l;;;tiki Si,itrisu"n viil vi peka på en konsekvens §om ligger utarfÖr planområdet' Det

gåiller SrinJersvif.*n ,ä* kommir att Legåvas rned två å tre vligbroar' Ilenriksdalsbergets

\,- branter oä-;;;;getation kommer att ia oersättlig skada och Svindersviks gårds

kulturtistotltlra pziti" att till stora delar gå forlorad genom att bäddas in i buller och betong'

@
o* *otEffi-öffiden ändå skulle komma att byggls är ftljande laav oawisliga:

1. Ingen iiunf.pfutt vid Frihamnen' Inte ans avfart titt oätipåfart från Frihamnen fÖrefaller

behövas när aiternativet är äiiJfpf*'s vid Silja+erminalän' Viktigast iir att trafiken på

Ört*rii"nirt"I-t nag"n foOinauiit *a Linäariingwleen' Öve.r Frihamns-området bÖr lederr

diickas över - ett galleri kun'iän;;äpp* mot hamJen föt 
"tt 

ge bilistuna Ökad orientering

och liteifrist< ruA]Overdäckning tir viktig för att avskårma områdst l«ing Borgen-

Kampementsbadet från buller och avgaser'

2. Lindaritngsvägen laggs igen på strackan Över Ladugärdsgfde'^

3. Inga skador fiir gÖras på b'åttningberget' Detta ar mti;tlfu att åstadkomrna om leden sänls

ned ytterhgare vid pas§agsn under Lindarängsvägen'
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4. Inga avgastorn får placeras fristående vid Borger eller Oregrundsgatan' Istället måste de

piaceras i Frihamnen fiiio**u* med andra hagä byggnar foiatt så mycket §om mÖjligt

g:mä",ivet med trafikplats vid storängsbotterl är uteslutet' Värtan-alternativet är det enda

tiinlÖara^
6, Inga brandröksutsläpP får ske på Sodra Djurgården eller Ladugårdsgärde'

Ja till Norra länken genom Lill'Janssskogen på visstt vittxo'-r och etter förnyad utredning

Norra Uinken (tidigue Viirtalänken) har foru1sättningal al!.S! vissa påtagliga miljÖvinster'

Men denna trafikied ryrnmer också ii'kt' fÖr forsamräa mii;o-i andraavseenden' Utan fdrnyad

- utredning och planering for att ft§ sate$alf de.möjliga miljÖvinsterna' dels undanrÖja nya

\-' miljöskador z" ri a"ouLte bereE att tillstyrka dsnna del av Norra Länlcen'

Möjliga miljöYinsteq
tnf.d Norrf,äikil-*ellan LidingÖvägen och Roslagstull kan trafiken på BjÖrnniisvägen 

^

*, stiingas av. narmea skulle N";;--Dj#gård91vara blfriad från den sista vägen for genomfart'

Derta vore utan tvekan *yctui'a'å"frUt' I{ur denna avstiingning skall gå till mäste klaras ut i

en fÖrnyad plan, så att den inte blir en ofullgångerr halvmesyr'

Den andra srora mÖjliga miljövinsten ilr att nedbringa trafiken på Valhallvägen kraftigt' tn
aviasia sträckan Oxenstiernsgatan-Lidingövägerr aåberoendaav såviii Österleden som Nora

Låinken. Det kan gÖras genom iätga ige; Linäarangsvägen (se ovan)'.Sträckan Lidingövägen -

Roslagsarll kan genom Nona Lalf'n*a'l"tt" kraft1$' Detta måste säkerställas genom att

endast ett ttirfAl i varderariktningen ros§rvera§ for allmän trafiIr

KraY oluttörandet
1. BjÖrnnawägen stångs' 

- e 17^r,.-r^,6.
2. Endast u,t fo*ift for allmlin trafik i vardera riktningen på-Valhallavägen'

3. Trafikplats Storärg§bonen.år;ceplabel' f'dt afiernativ som redovisäs iir Värtan det

:- enda rir*ifrå;;äil* utfote so* ti'kul'tionsplats' Ert alternativ.sorn bör undersökas är

\"'' att leda trafiken från Lidingo'ag* airet*r in i Hjorthagsbarget från Silja-terminalen' Defia

slarlle göra tururlarna kortare'
t, Ct.ti Österled behövs bara två filer i vardera riktningen'

5, De 
". 

.td*L"irt.n*u, t'itftfuntio'agerr och nodu:tgångarna måste placeras med ynerstä

'*, omsors. Åö;;;;;;;;t*;d; htä;-""ä fristående i*ti,'en' Istätlet bÖr de placeras ihop

meri annan i"g i-å"tttit*vggt[t' fti*Uunsintagen måste ocksåplaceras gå att de inte siör'

inte minst med tanke på det UtlUtiau avgef; Nöditgångarnl.är tnångt på denna suäcka och

kan kanske minskas med nås; b" uotl"kså-plaäraiin tillsammans mec annan bebyggelse'

aldrig mJe.ia. i naruren' näl* ttata en något sydiigare dragning av leden än som nu iir

tiinkt.
5. Aila de mer eller mirrdre scietrce-fiction-betonade alternativen till trafikplatsvid Roslagstull

awisas. De innebär &lg a[tfoistora otycksrisker' dels aE man bygger fast sig i sn ailtfor stor

och kostsarn biltrafikapParat' Tunnelmynning* ooil'ga§torn sli"ptt nyl såI i' nanr'ren' Särskilt

olyckligt vore det utt itAU 
"n 

t'!*i"f i eritren till Närra Djurgården vid Universitetet'

Diirför forordar vi enklast tänkb;a utforanCe och for ftam wå alternativ:

1) Roslagstull: ramper §"m Ö;;;rifrå" *y*tt i anslutning till rondeiien vid Roslagstull' Dessa

medger 
":*rrt 

osteiifrån for vidare fiird mot innerstaderl-Norrtull eller Roslagsvägen och påfart
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i motsatt rikrning. Detta är i Överensstämmelse med gatukontorets planering så sent som 199I'

Stor omsorg fordras vid utforandet av tunnelmynningarna I Roslagstullsbergei'

pventuella snpbbsPårvägen.
L

L överd äc,kn-inqen b lir av'

t.

§

I Farord lar QedersdalsalLernatiu.qt

.{v de wå alternativen for Norra Länken mellan l*Iorrtull och Roslagstult kan vi tillstyrka

Cedersdals-alternativet. Bellevue-alternativet riskerar att ge l?00-talsparken,oersättliga

skador. En losning av något slag är ;;;i;9;;JH;att uurl"tt Sveavägen-Cedersdalsgatan och

förbättra framkomiigheten i d etta gatuavsrutt'

Cedersdalsalternativet bÖr fbrenas mEd t Ä1-r *-
1. mycket goa staiaiiJ foisetg"af,ke" - breda övergångsställen' krafligt markerade' lång

gröntid for gående ttt - o".I Si"*1S!' och Cedersdäs§ut* mot Bellerr're-parken

2' att det provisoriska svga§toJnet ]'iå Norrrtrll inte kommer till utforande' utan att efi

permanent torn redan aån Uti4an placeras vid Solna-bron

3, att trafiklo-rinää Ja xoä'illtiå*'* i princip så som solna stad föreslagit

- d;*I.;;g;6it itt väster om tullhuset\ uttig*nom-parkrummet uwidgas avsevärt

- mynningen fOr tunnein vid fiird nomrt foitrafi[ som kommer Österifi'ån flyttas av§evtirt

mycket längre åt norr, varigenom bullret mot Stallmästaregårdea och Brunnsvikerr minskar"

1

I In-fartsparkering.-och b etals tatione r

- 

iz plny '93 1ei1s EOTVrDSGymNtrsrfr 46 T*z 6z4la

t

t



"-- ez r,1ny '93 1a:1s E0TVIilsc\riNRSifr 46 zs3 B?46a P. 1e

I Betalstatiqnen vid Universitet"bollunna,utgå ,Den i4ktäktry på Yår'defull Harkmark'

l Ärnitrr"*-tuo. ri-g

i i a*''!anitt* tttt"'tund"* *ojtig"'

I t uut" n-rflttet'digt tuto*"titt'

Richard lv{urraY
ordförande i FÖÖundet for Ekoparken

L

L

L\,,

\_
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t

Bilaga

I Förbundet for Ekoparkerr ingåenCe foreningar

Stockholms liins hembygdsforbund, Naturs§ddsfÖreningen i Stockhoh:r' Friluftsframja"rdet

Stockholms airtritrfo"fiunU, Svenska furistforeningens Stock]rolmsdistrikt 'L\aga-

Brunnsvikens Värurer, BeltenrefÖtU-4-ä ä'fii;;;-:'Rediviva Vänförening-Ulriksdals

Slottsforening, Djurgårdens hembygdsfoJening' Föreningen fdr Dendrologi och Parkvård'

Föreningen Natur oät S"*t'atle, Foreningen §io'". Skilggar\ Föreningen Stor-stockhokn§

koloniträdgårdar, täi.äiäÅ*"tr#a' Föreningen ÖstermalrrL Fältbiologerna'

Hembygdsför*ning*i'i uJ*at'1 livtetgåstroreniTiens Ösrcrmalmsavdelrring'

Koloniforeningerr Bergshaffira, Not" ofu?gätd*ns Vi'rner' g'osendals trädgårdars vänforening'

Segelsilllsk*pet s*Ålriken, §ofiaHeritiätf*tg*, P:F"Hembl'gdsforening' 
§oln*

Sundbybergs Naturs-#;;iå;;*g' s*"[i'Zr*t attriåt':uuu' Stockholms marathorr/Iiejmiien'

Stockholmskretsen av siill skap* Trad gåido*ttOtt*a' §tockhoims vandrarefc rening'

Stiftelsen Stora Skuggan-Nature* }I*l §ti4t'ry {enryr-Oren 
Center' SÖdennalmsparkens

vänner, ulriksdals iäffi;å:ä;äÅ.Tå* irock*'olrn' Prcjekt-Ekoparken wlvr' Stockholms

Oätoiogitka Förening, fÖreningen Trädens Värurer'

L

L

L

t


