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Vi skriver till dig för att vi har förstått att ditt parti vill driva en framsynt miljö- och
kulturpolitik. Vi förknippar ditt parti med en uttalad vilja att bevara Stockholm som en stad
med mänskliga dimensioner, där grönområden och bebyggelse balanserar varandra.
Denna syn bidrar till att Stockholm fär behålla sin unika karaktär bland världens
huvudstäder,

Vi tror även att du och ditt parti är medvetna om den resurs som hela norra och södra
Djurgården utgör i storstaden. Södra Djurgården är välbekant för alla genom Nordiska
Museet, Skansen, Wasavarvet och Waldemarsudde m.m och Norra Djurgården är
stockholmarnas stora närrekreationsområde sedan många generationer tillbaka.

Genom Norra Djurgårdens karaktär av naturlandskap är det en grön lunga för stora delar
av nordöstra Stockholm liksom Solna och Danderyd. Området ger alltjämt, trots den redan
dokumenterade stora barrskogsförstörelsen (ca 60 "/") inom området, Stockholm med
omnejd möjligheter till renare luft, bättre fritid, natur- och kulturupplevelser itämligen orörd
natur, hembygdsförankring och viktiga länkar till vårt folkliga förflutna, samt utgör ett
omistligt arv för kommande generationer.

Stockholm behöver medvetna och insiktsfulla politiker som förstår förvalta våra naturresur-
ser, så att man på 2000talet kan säga att den miljö- och kulturpolitik som kännetecknade
1990-talet inte var en skamlig skövling av naturvärden utan tanke på framtiden.

Norra Djurgården är inte bara ditt och ditt partis ansvarsområde, eller bara vår förenings
angelägenhet. Det är ett naturlandskap som tillhör folket och är av riksintresse. Det råder
ingen tvekan om att Norra Djurgården har en plats i stockholmarnas hjärtan. Vår förening
som är nybildad räknar redan med att få sin tusende medlem.

Stockholms utveckling har under det senaste decennierna skett explosionsartat. Detta trots
att framsynta politiker och planerare i 1951 års dispositionsplan ansåg staden färdigbyggd.
F n pågår en mycket omfattande planering för kontor, hotell, ambassadbyggnader,
instututioner, bostäder, trafikledsomläggningar med vidhängande trafikplatser i hela
området runt Brunnsviken samt området Norra Djurgården (Frescati). I existerande palner
för denna del av Stockholm grips girigt efter varje grönområde för exploatering och
nybebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret har t ex presenterat detaljerade planskisser för nyexploatering av
naturlandskapet kring Bergiusvägen med omliggande områden. I planskisserna för bara
Bergiusvägen mer än fördubblas befintlig bebyggelse i Ekhagen och på Lappkärrsberget.
Befolkningsunderlaget ökar därmed från 2800 till 6000 med beräknade befolkningsökning
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med mer än 3000 personer. Detta projekteras på en mycket liten markyta och detta lilla
område kommer därmed att få fler invånare än Vaxholms kommun med en betydligt större
yta. Den nya stadsdelen planeras med mängder av höga hus som kommer att förrycka
Riksmuseets arkitektoniska dominans inom området och förstöra den ursprungliga tanken
bakom detta område som ett botaniskt och zoologiskt centrum i Stockholm. Denna
kompakta bostadsbebyggelse kommer att omsluta en halverad Bergiusväg, som belastas
med mycket hög trafik enligt gjorda skattningar. Processen sker hårdhänt, kortsynt och
utan helhetsperspektiv och gedigen analys av konsekvenser för miljön och långsiktiga
effekter på naturlandskapet eller kulturarvet.

Med anledning av dessa framtidsvisioner för exploatering av omistliga naturområden vill
vi ställa dig några frågor som vi hoppas att du skall anstränga dig att försöka besvara
eftersom du som förtroendevald har stort framtida ansvar gentemot det svenska folket:

1. Vill du och ditt parti medge bebyggelse på Norra Djurgården ?
q)M4

2. Djurgården på samma sätt som områden som Hansta
och Järvafältet värnas genom att omistliga områden där skyddas mot exploatering och
ytterligare bebyggelse.

3. Har du och ditt parti diskuterat och tagit ställning till exploatering av omistliga
naturlandskap (riksintressen) typ Norra Djurgården ?

Om inte är ni beredda att starta en sådan diskussion ?

4. Anser ditt den gnin Bro
kon er för av Norra Dj

kommand på flygplats Norra D ården kan
n?

5. Tycker du och ditt parti att Stockholm kan få ett underhållet och varsamt upprustat
Haga-Brunnsviken med den botaniska trädgården och naturlandsakpet Norra Djurgården
som ett sammanhängande park- och rekreationsområde motsvarande t ex staden Paris'
Bois de Boulogne ?

6. Ar du och ditt parti intresserade av att kämpa för ett framsynt, insiktsfullt
och pietetsfullt markutnyttjande i centrala Stockholm till kommande generationers gagn ?
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