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IVORRA DJURcÅRDENS vÄNwER

Bengt Edlund
Setterwatlsv 14
131 36 Nacka

Stockholm 1990-01-21

Bäste Bengt,

Refererande till vårt telefonsamtal häromdagen återkommer jag
nu med en del information och frågor från vår förening:

. tider för möte med Överståthållaren. Vi är mycket tacksamma
om du breddar vägen för oss. Vi skulle kunna komma någon av
följande tider: 2 feb efter 15.00. 5 feb efter 13.00. 6 feb före
lunch. 19 feb efter 13.00 samt 20 feb hela dagen. Hoppas du inte
misstycker att vi sätter litet " gränser " för när vi kan komma
men det beror på att vi alla tyra är upptagna av våra ordinarie
jobb.

. Håller vi på att missa något i vår förening? Det är en fråga som
vi ställde oss när vi hade möte i dag. Vi är ju inte så initierade i

alla svängar i processen med byggplanerna. Vi vet att alla svar på
den fördjupade översiktsplanen nu bearbetats och att det kommer
en ny plan som skall ställas ut. Vad har vi att bevaka i detta
sammanhang? Är det andra frågor som vi måste se upp med när
det gäller gången av handläggningen? Vi beslöt att fråga dig som
har erfarenhet till råds.

. Vi har gått ut med en info bland alla boende i vårt område
Bifogas. Liknande kommer vi att gå ut med till andra
intressegrupper som besöker Norra Djurgården.

* Vi har skrivit till samtliga politiker i Byggnadsnämnden
Bifogas.

. Vi har med sorg kunnat konstatera att man nu smygfäller träd i

vårt område. Aspar skalar man av barken på så att de skall dö med
rotsystem och allt. Stora granar har fällts vid gamla veterinär-
medicinska anstalten. Allt detta står Byggnadsnämnden för!
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Ca 40 träd har fått stryka med. Detta innan något beslut är fattat
och innan den demokratiska processen knappt har börjat. Vad gör
man? Detta är mera en sorgens suck än en fråga!

*Bifogar två arga artiklar som Birgitta Rapp har skrivit men som
hon inte sänt in. Vi bryr nu hjärnorna med vad vi skall göra med
dem. Birgitta kan pga sitt jobb inte sända in sådant i sitt namn.
Hon har en politiskt tillsatt styrelse över sig i sitt museijobb.
Vi tycker inte heller att vi kan sända in dem i vår förenings namn
eftersom vi ännu inte har haft något möte med medlemmar utan
nu mest är igång med att informera, bearbeta politiker och ragga
med lem mar.
Har du något förslag på hur vi skall bära oss åt för att ändå
komma ut med det vi tycker i pressen?

* Vi avvaktar med intresse resultatet av ditt möte med den egna
styrelsen i Haga Brunnsvikens Vänner.

M vänliga h
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104 05 Stockholm
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