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R DET \ZAFTA hIC

ui lrli stockholmare som frr u??leud tlstnad och narhet till
naturen? Annu har Stochholntsontrådrt någat andra storstilder sdhnar: Natur irupå

knutarna. Grönområdena som strlicker sig ända in i rniljonstadens cen*um är en

fanta s ti s h ti I tgång, ti t lga: nglig fii r o s s a I la.

Men runtom i regionen håller denna hlenod på att långsamt fi)rödas. Årligen krymper

grönområdena med ett ?ar huadratkilometer. Först bruhar uägarna komma. Sedan

storntarh nader, b ensinstationer, indus trier, buller o c h dugds er.

Nu fir det uara nog! Vi kräuer an nataren runt Stockholm * Storstochltolrns Gröna

Kilar - ges ert lagstadgat s@dd mot forxatt f)rstörelse.

Storstockholms Gröna Kilar är de naturområden som blivit över när staden

uwecklats längs ett antal järnvägsspår och vägar. Resultatet har blivit en stjärnformig
struktur dar obebyggda grönområden når ända in till Stockholms centrum.

Täck vare denna struktur har vi nästan överallt i regionen nära till naturen, oftast
inte mer än några hundra meter. linda från huvudstadens kärna ut till förorternas
ytterkanter löper obrutna grönområden med vandrings- och motionsstråk, svamp-

skogar, fågelsjöar, myrmarker, badplatser och med spår av 9 000 års kulturhistoria -
en fantastisk tillgång utan motsrycke i världen.

T)'varr håller denna struktur på att tuggas sönder. Arealen oexploaterad mark i
regionen krympa med 2 km2 om året. Nya vägar styckar sönder strukturen och

fungerar som barriärer ftir djur och människor. Längs de nya vägarna drivs exploate-
ringen vidare med stormarknader, lagerlokaler, industrier och bensinstationer.

I kommunala långddsplaner och andra h<;gtidliga samman-
hang brukar man lova att grönområdena ska skyddas. Så

snart intresset för att dra en väg, bygga en stormarknad eller
etablera ett bostadsområde blivit tillräckligt starkt brukar
dock utfästelserna sakna värde.
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KartÅ ur npporrcn "Grönsuuk'

ruren ; srockholmycgionci" f.ån
rcgiorPim.- och tråihkonrorer i

Srocklulrs lins ldndsins.

Vi som undertecknat dema upprop är överry-
gade om att huvuddelen av de som bor i
regionen motsätter sig denna uweckling.
För de allra flesta är tillgången till natur
på nära håll - Storstockholms Gröna
Kilar - tvärtom en viktig del av livs-
kvaliteten, av det som gör Stockholms-
regionen till ett bra ställe att bo på.

Vi tror att det bäsu särtet art skydda
och uweckla denna skatt är att ge de

gröna kilarna eft rydligt och juridiskt
bindande s§dd. Så länge områdena
saknar ett stabilt s§dd, kommer det att alltid
ätt finnas ett starkt exploateringstryck. Med ett
stabilt skydd och en genomtänkt vård och skötsel
kan vi i stället bevara och öka områdenas kvaliteter.

Näwerket Skydda Storstockholms Gröna Kilar har bildats med syfte att på sikt
skydda alla de områden som pekas ut i rapporten "Grönstrukturen i
Stockholmsregionen' som naturreservat eller naturvårdsområden.

Med ett s§dd skulle vi ffi en rydlighet och stabila ftirutsättningar för en långsik-
tigt vettig utveckling av bebyggelse, industri, handel och kommunikationer inom de

ramar kilstrukturen anger. Därmed skulle, tror vi, de ständiga konflikterna kring
grönområdena i regionen kunna dämpas.

Därför manar vi länsstyrelsen och regionens kommuner:
SKYDDA STORSTOCKHOLMS GRÖNA KILAR!

Naturs§ddsftireningen i Stockholms Iän
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund

Stockholms läns Hembygdsförbund
Svenska Turistföreningen, Stockholmsl<retsen



i arbetet ftir att s§dda Storstockholms Gröna Kilar. Sprid uppropet på

Din arbetsplats, bland sldkt och vänner, i Ditt bostadsområde, Din
flirening, Ditt parti eller i Din §rka! Kopiera gärna denna folder.

Bakom näwerket "Skvdda Storstockholms Gröna Kilar" står
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i Stochholms Hn

Svenska TurhdöEqi Dgeo

Arbetet stöds av

srLdielll
frän'rjandet
i Stockholms län

Information och frägor:
Natuts§ddsftireningen i Stockholms län
Högbergsgatan 30A, 116 20 Stockholm
Tfn 08-644 63 40. Fax 08-644 63 40

E-post: magnus.nilsson@snf se

Hemsida: www.stockhoim.snf,se


