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Uttalande ang Ekoparken och OS

Inledning
Förbundet för Ekoparken (FFE) år en paraplyorganisation som organiserar 44
föreningar i Stor-Stockholm. FFE:s syfte är att värna om Ekoparken i Stockholm
som iir skyddad som nationalstadspark av Sveriges riksdag. Nedan följer FFE:s
slutgiltiga omdöme om Olympiska sommarspel i Stockholm 2004

Bakgrund
Förbundet för Ekoparken (FFE) har följt OS-projektets framväxt under 199o-ta1et.
Den första OS-utredningen hade placerat ut de flesta anläggningarna inom
Ekoparken, d v s det kungliga parkområde som sedermera skulle bli Sveriges och
världens första nationalstadspark.. Mycket mowilligt drog sig OS-arrangörerna
stegvis ur Ekoparken med några OS-anläggningar,(ex huvudarenan, OS-byn), men
inte alla.

I FFE:s verksamhetsberättelse för L994 (L994-A2-19--1995-03-18) srår att FFE inre
har något "att erinra mot OS som sådant men accepterar inte att Ekoparken
umytqas för OS-anlåggningar". I FFE:s verksamhetsberättelse för 1995 (1995-03-
18--1996-03-16) står att "förbundet framhållit att inga OS-anLäggningar - inte ens
"tillfälliga" - bör tillåtas i Ekoparken. Fortfarande aktuella är kanotstadion på
Brunnsvi-ken, beach-volleyboll på Sporrfättet och bägskytte vid Kaknäs. Riskerna
är mycket stora att anläggningarna permanentas, att tillfartsvägar och
parkeringsplatser förändrar landskapet och att uppförande av byggnader och
återställande av markerna ändå skadar dessa".

Under L996 h.ar OS-2004-projektet anstriingr sig att skaffa sig en miljöprofil. Denna
består framförallt i att sjåi.lva bygget av OS-arenan i Hammarby skulle ske på ett
miljövänligt kretsloppsanpassat sätt. Vidare skulle OS innebära err lyft för
miljöarbetet i Stockholm.

I skrivelse till partierna i stadshuset den 28 september 1995 skriver FFE följande:
"Vi anser därför att de partier som vill värna om Ekoparken bör kräva att inga
anläggningar - inte ens "tillfålliga" - fär uppföras i Ekoparken." I skrivelse till
stadshuset och samtliga partier den 26 mars 1996 framhåller FFE att eftersom
nationalstadsparkslagen inte respekteras av Stockholms stad ifrågasätts
lämpligheten av Stockholm som värdstad för Olympiska spelen är 2004.

I anslutning till IOK:s besök i september 1996 framförde FFE att den svenska OS-
kommittdn förvanskat vad FFE och andra miljöorganisationer ansåg om spelens
upplåggning och miljöprofil i Stockholm. FFE kunde inte stödja OS p g a att FFE:s
ifrågasättande av ansökan strukits i texten i den officiella ansökan. Denna
hantering föranledde förbundet att dra tillbaka sin acceptzrns även av de tillfäIliga
OS-anläggningarna i parken. Den uppfattning förbundet presenterade inför IOK:s
granskningsgrupp den 22 september var följande:

"The Ecopark association does not under present circumstances accept any of the
new venues that are planned in the Ecopark. Present plans for the two new,
temporary venues - rowing&canoeing and archery - appear acceptabte but we do
not trust the orgaanizers and the City of STockhoim to make them temporary and in
a fashion that does not harm the Ecopark. Thus, the environmental ambitions are
mainly rethorics and lack bearing on reality. At present the Ecopark Association
therefore cannot endorse Stockholm's bid for the games,"
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Regeringrätten tillåter inga intrång
Den 31 januari L997 offentliggjordes tingsrättens dom som innebar att man
undanröjde regeringens beslut att tillåta en sexfilig motorväg genom Bellevue
inom nationalstadsparken Ekoparken. Detta beslut ger en klar fingervisning även
till andra projekt. FFE:s bedömning är att även roddstadion i Brunnsviken och
bågskyttet pä Kaknäs kommer att betraktas som ett inträrng och awisas. Desssutom
har byggprojekt inom Stor-Stockholm en tendens att växa sig stÖrre än
ursprungligen planerat vilket sannolikt framgent ger en betydligt stÖrre
miljökonflikt an vad vi kanske ser idag. En upprivande konflikt mellan försvarare
av lagen om nationalstadsparken och kungliga parkmitjöer på den ena sidan och
OS-anhängare pä den andra kommer sannolikt inte att gynna Sveriges
internationella anseende på miljöområdet.

Förslag till uttalande vid årsmöte 75 mars 1997
FFE har inte haft några närmare kontakter rned OS-arrangÖrerna sedan
september 1996. FFE tycker att det är anmärkningsvärt att man inte
gjort mer för att åtgärda den kritik som FFE tidigare framfÖrt. Norra
I;änken genom Bellevue har stoppats, men inte av Stockholms stad och
många byggprojekt hotar fortfaiande Ekoparken. FFE:s tidigare kritik
kvarstår och inne€
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- FFE har inget fö för den s k miliöprofil som pJesenteras i
Stockholms Os-ansökan, -.1*

- FFE krävei återigen att "inga anläggningar inte ens tillfätliga" ska få
l- finnas i nationalstadsparken Ekoparken,

- FFE kräver därför konkret att detta innebär att roddstadion och
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bågskyttestadion ska flytta till I en utanför nationalstadsparken
Ekoparken.

/
- FFE ifrågasä lämplighet som värdstad.

Tidigare har presenterats alternativ till rodd- och bågskytte. FÖrbundet
anser att det vore en fÖrdel fÖr alla parter om dessa anläggningar
skyndsamt omlokaliserades till dessa alternativ.

Detta uttalande kommer att delges massmedia, Stockholm OS-2004 AB
och IOK.

Stockholm den 15 mars T997

Rickard Murray, ordf Förbundet för Ekoparken

futM, m
(frt( a/tar,a,q,

Å'trr* /gr, ru
r


