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-._-:+_ F öreningen
NORRA DJTJRGÅRDENS VANNER

Stockholm 1990-03-09.

Monica Wohlfahrt
Mälarblick 34,

161 51 Bromma.

Enligt den information vi erhållit kommer planer för nyexploatering av Bergiusvägen att
presenteras vid byggnadsnämndens kommande sammanträde. Diirvid skall beslut fattas
om upprättande av detaljplan avseende detta område.

VI UPPMANAR ER ATT BORDLÅGGA DENNA FRÅGA. Vi Vill ANföTA

följande för att få er att besinna er:

1) Vi tror att ni förstår betydelsen av en helhetssyn i denna fråga. Det innebiir bla att
byggnadsstyrelsens planer for universitetsområdet måste samordnas med
Bergiusvägens planering. Att fatta beslut om detaljplanering av Bergiusvägen resulterar
i att en samordnad helhetslösning avseviirt försvåras.

2) Norra Djurgården iir ett av Stockholms främsta kulturhistoriska park- och
grönområden med kulturminnen, som speglar stadens och folkets historiska utveckling.
För många svenskar utgör dessa natursköna ekbackar och löviingar en viktig del av
Stockholms identitet, som vi måste slå vakt om för kommande generationer.

3) Människans behov av grönska och oexploaterade rekreationsområden i sin niirhet är
nödvändigt att beakta för att motverka rotlöshet och ge möjligheter till psykiskt
välbefinnande. Forskning inom medicin, psykotogi och sociologi pekar på det
oundgiingliga behovet av miinskligt livsrum i samspel med naturen för att ind.ividen
skall få möjlighet tillåterhtimtning och kunna fungera vtil i dagens stressiga och
komplicerade samhälle.

4) Vi är ingen gnällig lokalförening som bara ser till sitt eger. Istället iir vi en seriös

förening, som arbetar engagerat för en helhetssyn på landskapet och för att vårt svenska
natur- och kulturmiljöarv skall bevaras på vissa platser som har hävd runt om i
Stockholm. Det miirks också bland våra medlenunar, som kommer från hela
Stockholmsregionen. Nya strömmar fortlöpande in.

Kanske skulle även ditt parti få fler medlemmar om ni helhjiirtat och rakryggat vågade
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försvara enkla mänskliga behov gentemot kortsiktig ekonomisk vinning.

5) Kräv således en total översyn och analys av Djurgårdsmarken! Tillåt
inte ett smygsmåsnuttande av denna mark! Den iir för viirdefull för att utplånas i en

hårdhänt exploatering.Läs och begrunda vad landskapsarkitekterna har skrivit om
bebyggelse på Bergiusvägen.

För samtliga styrelsemedlemmar i Föreningen Norra Djurgårdens Vänner,

Birgitta Bergquist.L
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