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NORRA DJURGARDENS VAIVNER

vAR MED ocH vERKA FöR ATr BEvARA NoRRA nruncÅnopNt

Norra Djurgfuden åir ett av stockholmarnas stora rekreationsområden sedan generationer

tilibaka. Tillsammans med sodra Djurgården utgör området en av Stockholms viktiga
och natursköna gröna lungor som ilr av omistligt viirde.

Norra Djurgården innehåller såviil kulturhistoriskt viirdefull miljö, fornlåimningar,

naturmark och månghundraåriga ekar som anlagda parker.

Hotbild
Politiker som satsar på mer kortsiktiga mål vill blunda för ovanstående fakta. De iir
pressade av långa bostadskCrer och lågt bostadsbyggande i regionen. De jagar i ren
desperation efter nya områden, diir man kan sätta upp bostadskolosser och drar sig inte
för att forstöra naturmiljön ftir all framtid.Med giriga ögon ser de på NorraDjurgfuden
som ett möjligt bostadsexploateringsområde.

Nuvarande planer för nyuppftirande av en ny stadsdel på Bergiusvägen innebiir att på
en mycket liten yta kommer det att triingas mer miinniskor iin i hela Vaxholms kommun.
Befolkningsunderlaget skall enligt planerna ökas från nuvarande 2400 till rninst 6000

miinniskor. Trafiktätheten i rusningstid har beriiknats till ca en passerande bil var tolfte
sekund på en 30 meter bred Bergiusväg. Det innebitr att vägens bredd halveras och

ersätts med sexvånings höghus från fotbollsplanen och bort till fågelsjön på båda sidor
om den halverade vägen. Nuvarande befintliga parkeringsplatser bebyggs likaså med

betongkolosser och Lappisarkitekturen skall vara vägledande för de betongfasader som

skall komma till.

Var med och verka för ett bevarande av naturmiljöerna på Norra
Djurgården!
Sympatiserar du med vår syn på ett mänskligt samhälle med rirnliga dimensioner i mer

ekologisk balans mellan bebyggelse, grönområden och vatten? Känner du dig maktlös

och vet ej hur du skall kunna göra något? Kom med i vår forening Norra Djurgfudens

Vänner och låt oss verka tillsammans för en framtid för kommande generationer.
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Frivilliga bidrag mottages tacksamt på föreningens postgiro 607064-3

På baksidan finner du information bland annat om föreningens styrelse samt

anmiilningstalong.


