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Uttalandet lydcr sålunda :

Förhndet för Ekop a rken s cige r

Vid Förhmd§t tör Lkoparkcru 'ånmate 
lördagen den 20 fehrrrari i Weoaergrcn{entet antog§

ett uttalande i r:Jkct fiidrunrlcts totttittgtt'ganlde till det kontroversiella O§'projcktel ocl till

' Östcrleden slogs fast. Fiirbundci repr*Icnäancle 32 f§rerring*' d:itib]"nd Stockhoims 15ns

Hernbygdsti:öun{ Stackhotms natrus§dd'störaring, Frihftshiirrjandet i Stockhokn'

i'il*tä Öt tcrmatm, Djuryården* r'Åbygdsfiireäng" §trrckholms fättrifiktubb' Svenska

luristförcningt"t §t*tf,"f-*,ri*rit t o<'h måga tn'å"gÅ andla' urtalsx att klert biej till nya OS-

\- ankiggning§ ito* F.koparken och ctt tita owctydigt Nej till Östsrieden'

* nej till
* nej till
* nej till

x1w O S - a nl agg n i ngar i nom Eltsp tt rke n

Österleden
babyggetse som inttebår ingrepp i 'Ekopmken

ordfrrande Richard Murray

*ia tiil atl verkafor att ElloParlan uppförs på (Inesco:s l'arldsattslistafrtr hlturtniliur
*ia tilt art utpeckla Ekoparicen som intertationell attrahittn

- 
*I;örburdet for Ekoparken och dÖcs rnedk'n'sf§renfuuär år inga I'lej-eägare' Men dctvi ger §om

Ll p;;il;;;;."#a !'tudet. ja dcn internationella anraktionoiaaft' sÖm rnbevarad och

restsurerad Ek;;k; miu i 
'tor*t"den 

Stookholm skulle kusm* få"' *äger törbundets nye

.Vi såger inte nej till ett rJS i Sto-ckholm' Dtirffir{)t fiot$ättcrvi oss I Öx ffI ny stnr O§-arena vici

' 
StorängsUott obÄ skulle meCftra ett mycket stort inffing i Ult'Jalrsskogm'n

"Att aoläggp sn ny stor motorled tvärs igenom EkoPafken gcr inte bara dirokta skador på

bkoparkea uran öppnar också ugäHriÅtiau tipr"J*J"e"' Trot att cxterlcdcn biwis går i

tunncl ökar argarut§lilppcn o"' »:t"gtd;{'ffjyt*'"g*, fu myoket stora tra§liplatscrna vid

Borgen-LinCarängwägcn på Gärdct oih Storiingit'ottcflIt jdingnägefl fÖrstör vitala delar av

Ekopa*cn-'

Stpetrc

Vi årem6tet vrldss Richard Murray till ny ordfrraTde efttt,'p:idt ordföranden Btger l{app'

Styr€lssfis sarnrrrasätming framgfo av den bitbgadE f§ncckrungeal

Ksntatqffion: Richard Mtrray, tel a 738 47 37 b 652 L4 79
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