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NORRA DJURGARD ENS VÄNiVER
Stockholm -90 0212

Hans And6n
Torphagsvägen 4

104 05 Stockholm.

Tack för anmdlningar och de viinliga raderna! Vi blir glada niir vi får olika former av
uppmunffan. Det behövs mycket stöd niir man bestiimmer sig för att "ta en dust med
beslutsfattarna. "

Så tilt dina frågor:

Jag sitter sjiilv med i föreningen Ekhagens styrelse. Hittilts har föreningen intagit en
något avvaktande attityd i frågan om exploateringen av Norra Djurgården, vilket jag
personligen hoppas kommer att förändras. Det iir inte heller lätt för föreningen att få
folk att engagera sig i den hiir frågan som tar så mycket tid och l«aft!
Föreningen tog dock det mycket lovviirda initiativet att inbjuda till informationskvällen
den 15.11-89, vilket jag ror betydde att många i området fick upp ögonen för vad som
håller på att hända.

Föreningen håller sig dessutom löpande informerad om planema.

Vår egen förening har sedan starten ett ndra samarbete med Haga Brunnsvikens
Vänner. Tillsammans har vi planer på att ordna en konferens i början av sommaren.
Den skall handla om den mycket behövliga helhetssynen på marken, vatutet och
bebyggelsen.

Vi har också knutit kontakt med ett antal föreningar verksamma inom samma
inffesseområden som vi, bland andra Stockholms Naturskyddsforening. Denna har
avgivit ett mycket skarpt ytrande niir det gäller planerna på exploatering.
Vi har skrivit till samtliga politiker i byggnadsnämnden för att informera om vår
förening samt för att väcka ett anral viktiga frågor niir det gäller Norra Djurgårdens
framtid. Hittills har vi fått svar enbart från socialdemokraterna i Stockholms Stadshus.

Ditt förslag om att engagera någon kommunalpolitiker har vi tagit till oss och vi skall gå

vidare med den frågan.

Jag bifogar i detta brev några exemplar av vårt informationsbrev.
Be g?irna vänner och bekanta att gä in i föreningen. Ju fler vi iir, dessto starkare står vi.
Med vänlig hiilsning,

Birgitta Bergquist
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