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Förbundet fiir Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 1994-02-19 - 1995-03-18

Ekopar ken Nati onal s t adspar k

Förbundet kan detta är gläd1a sig åt att ha nått en stor framgång i sitt arbete for att s§dda
Ekoparken. Den 7 december 1994 beslot riksdagen enhälligt alt ett område som till största
delen överensstämmer med Ekoparken fr.o.m. 1995-01-01 skall utgöra en s.k.
nationalstadspark, inom vilken "ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd och

andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap- och naturmiljo och
utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. "

Medlemmar

Förbundet har under är 1994 haft 36 medlemsforeningar (forra året 30) varav 30 betalat
medlemsavgift till FFE . Nya foreningar är Stockholms orienteringsforbund, Saltsjobygdens
naturskyddsfrrening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsforening och Symbios (SNF:s
studentforening i Stockholm). Fr.o.m. 1995 har även Segelsällskapet Vega anslutit sig.

Styrelse

Styrelsen som valdes vid årsmöte 1994-02-19 har bestått av

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordlorande
Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordlorande
Marianne Lundberg, Haga-Brunnsvikens vänner, sekreterare
Anne Murray, Föreningen Östermalm, kassör
Per Gunnar Högman, Naturs§ddsforeningen i Stockholms län

Carl-Johan Ihrfors, Djurgårdens Hembygdsforening
Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens vänner
Tuva Wretblad, Friluftsfrämjandet i Stockholm
J ana Zup anc, B ellevuefo rbundet
Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken WWF
Margareta Wallman, Norra Djurgårdens vänner
Bruno Bergqvist, Segelsällskapet Brunnsviken, suppleant
Sven-Erik Hedqvist, Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna, suppleant
Kristina Smedberg, Hembygdsforeningen å Norrmalm, suppleant
Tord Tordmar, Stockholms läns Hembygdsforbund, suppleant

Mats Gullberg, Svenska Turistforeningeq Stockholmskretsen har varit adjungerad till
styrelsen.
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Styrelsen har haft 8 sammanträden.
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Revisorer

Bengt Ulander, Haga-Brunnsvikens vänner
Örjan Isaksson, Friluftsframjandet i Stockholm
Marianne Loodin, Stockholms fiiltrittklubb, suppleant

Valberedning

Bo Sweddn, Stockholms läns Hembygdsforbund, ordforande
Kylli Johanisson, Friluft sfrämj andet i Stockholm
Birgitta Rapp, Norra Djurgårdens vänner

Ekonomi 1994-01-01 - 1994-12-31

Förbundet hade vid ingången av är 1994 en behållning uppgående tlll 10.237 kr. Vid utgången
av är 1994 var denna behållning I 1.669 kr.

Den löpande verksamheten

Medlemsavgiften har under året varit 500 kr per forening (samma som forra). Efter
principbeslut på foregående årsmöte har styrelsen infort möjlighet lor enskilda att bli
individuella medlemmar, dock utan rösträtt på årsmöte, för en årsavgift på 100 kr. Efter ett par
annonser i tidningen Östermalmsnytt har florbundet ått tg enskilda medlemmar. Intäkterna av
medlemsavgifter har under året varit 14.100 kr (1993 14.800 kr). Därtill kommer enkilda
medlemmars avgifter på 1.800 kr. Flera foreningar har betalat sin medlemsavgift lorst efter
flera påstötningar.

Kostnaderna for den löpande verksamheten har under året minskat till 9.191 kr (1993 14.468
kr). Detta beror pä att avtalet med Stockholms läns hembygdsforbund om administrativ service
sades upp våren 1994 och verksamheten överflyttades till Naturhistoriska riksmuseet, där en

AlU-anställd, Maria Borup, gavs plats tillsammans med Projekt Ekoparken-WwF. Förbundet
riktar ett varmt tack till Naturhistoriska museet for dess stöd.

Ekoparkens dag

Kostnaderna lor Ekoparkens dag blev 6.410 kr. Av dessa stod FFE lor huvuddelen
Ståthållareämbetet gav ett bidrag på 2.000 kr.

Verksamhetsmål för I 994

Styrelsen förde under våren en diskussion om verksamhetens inriktning. Två alternativ
diskuterades. Det ena gick ut på att forbundet skulle axla en större uppgift och ta på sig att
driva ett antal olika projekt inom och i anslutning till Ekoparken, t.ex. utgivandet av en

annonsfinansierad tidning, upprustning av olika delar av parken etc. Det andra gick ut pä att
forbundet enbart skulle samordna medlemsforeningarnas aktiviteter, loreträda dessa och
stimulera dessa till olika aktiviteter och projekt inom Ekoparken. Styrelsen beslot att det andra
alternativet - vilket överensstämmer med den hittillsvarande inriktningen - skall vara lorbundets
verksamhet sinriktning.
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Mot denna bakgrund utarbetades foljande verksamhetsmål hösten 1994 for 1994195

1. Bevakning av riksdagens behandling av propositionen om nationalstadsparken.
2. Invigningsfest vid nationalstadsparkens ikrafttradande.
3. Broschyr med karta över Ekoparken.
4. Brevpapper/kuvert.
5. Lansering av Ekoparkens kapell.
6. Utsttillningsprojekret Staden som livsmiljö/Stad och natur i balans.

7. Ordforandekonferens kring utställningsprojektet Staden som livsmiljö/Stad och natur i
balans.
8. Utarbetande av standardöredrag med OH-bilder.
9. Minst 5-6 foredrag hos våra medlemsforeningar.
10. Löpande bevakning av stadsplaner/projekt inom Ekoparken.
11. Kanslifunktion.
12. Tväytterligare Blad från Ekoparken.
13. Marknadsforing av Ekoparken vid andra arrarrrgemang.

14. Kontakter med Expo 97.
I 5. Kontakter med Kulturhuvudstadsåret.
16. Policyprogram.

Till dessa verksamhetsmål skall läggas de verksamhetsmål som styrelsen satte upp for våren
1994, där det viktigaste var

17. Ekoparkens dag

Ekoparkens dag

Ekoparkens dag ägde rum den 27 augusti, mitt i valrörelsen. Platsen, som valts denna gäng,

var Bellevueparken, flor att poängtera Norra Länkens hot mot denna. På morgonen hölls en

ordförandekonferens i Sparres träslott hos Greger och Ingegerd Carpelan. En av Henrik
Waldenström guidad båttur avgick från Stromkajen och anlände till Stallmästaregården k|12.
Där vidtog vandring i Bellevueparken under ledning av Jana Zupanc och Margareta Cramör.
Ett möte i det fria anordnades på pelousen bakom Sveaplans gymnasium - där foreningarna
också hade bokbord. Dar talade bl.a. dåvarande miljominister Olof Johansson och
stadsbyggnadsborgarrådet Monica Andersson. En liten hornorkester spelade dixieland. Kl 14

gav Ekoparkens kapell - Peter Ekberg-Pelz och med-musikanter, som spelade på 1700-tals
instrument - en Bellmans-konsert i Stallmastaregårdens festvåning.

Tyvärr var anslutningen litet for liten flor att det fina programmet skulle göras rättvisa.

Genomforandet av Ekoparkens dag tar en mycket stor del av forbundets tid, krafter och pengar

i anspråk. Andra projekt och arbetsuppgifter blir lidande av den stora koncentrationen på

Ekoparkens dag. Styrelsen har beslutat att överväga att inte genomfora Ekoparkens dag tills
vidare. För att fortsätta med arrangemanget krävs i så fall att någon eller några av forbundets

foreningar - kan vara olika från år till år - är intresserade av genomfora det. Slutgiltigt beslut

bör tas efter diskussion på årsmötet.
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Ekoparkens kapell

Peter Ekberg-Pelz och Fresk-kvartetten framlor Bellman och uppträder emellanåt under
beteckningen Ekoparkens kapell. Dels gör Ekberg-Pelz en mycket intressant tolkning av

Bellman, dels väver han in en ekologisk livsfilosofi, som överensstämmer väl med förbundets
verksamhet. Syftet är att stödja Ekoparken och att samarbeta med forbundet. För att kunna
framträda i samband med arrangemang som förbundet ordnar krävs emellertid någon form av

ekonomiskt bidrag.

Kontakten med i förbundet ingående föreningar

Många foreningar är representerade i forbundets styrelse. Detta är av stort värde for kontakten
med foreningarna. Men styrelsen blir av denna anledning ganska stor - 11 ordinarie och 4
suppleanter. Periodvis har det varit svårt att upprätthålla kontinuiteten i arbetet. En mindre
styrelse och återkommande ordforandekonferenser kan vara en bättre arbetsmodell. Till vidare
önskar styrelsen dock inte ändra sin storlek. Däremot önskar vi fortsätta med

ordfo rand ekonferen serna.

Bladet från Ekoparken har utkommit med2 nummer, vilket är för litet.

Styrelsens medlemmar har varit inbjudna atttala hos medlemsforeningarna vid 4 tillfällen,
vilket också är flor litet.

I samband med den betydelsefulla remissen av översiktsplanen for Norra Djurgårdens
institutionsområde ägde en omfattande diskussion med medlemsforeningarna ntm.

Nationalstadsparken

Frågan om nationalstadsparken kom att behandlas parallellt med riksdagens och regeringens

ställningstagande till kreditgarantierna for Dennis-paketets motorvägar. Beslutsprocessen blev
utdragen och slutade med att forst kreditgarantierna gavs, och ett år senare

nationalstadsparken beslutades. Förbundet eftersträvade en koppling mellan besluten. När väl
kreditgarantierna var givna har det gällt att säkerställa att riksdagen också beslutade om
nationalstadsparken utan dröjsmåI, helst på ett sådant sätt att det klart skulle framgå attlagen
innebär kraftiga begränsningar vid byggandet av Norra länken och Österleden. I remissvar på

departementspromemorian och vid en uppvaktning av riksdagen bostadsutskott av FFE, Haga-
Brunnsvikens Vänner och Kommittdn for Gustavianska parken betonades de många hoten mot
parken, behovet av preciseringar av lagens innebörd samt betydelsen av fortsatt dialog med

allmänhet och foreningsliv kring Nationalstadsparkens fortsatta planering samt ett fortsatt
statligt engagemang Riksdagen beslöt dock i enlighet med regeringens proposition. Den 1

januari 1995 trädde lagen i kraft. Nationalstadsparken omfattar inte Hjorthagen, Värtahamnen
och Tekniska högskolan men däremot Skepps- och Kastellholmarna.

Den29 april ordnade Haga-Brunnsvikens vänner i samarbete med förbundet en festkonsert i

Jakobs kyrka flor Nationalstadsparken. Haga-Brunnsvikens vänner stod lor den ekonomiska
risken. Konserten gick jämnt ihop men lämnade inget ekonomiskt överskott.
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Hittills har två ordforandekonferenser hållits - en i samband med Ekoparkens dag på temat
lagforslaget till nationalstadspark och en den 30 januari 1995 pä temat Stockholm som
kulturhuvudstad 1998 och Expo -97.
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OS och Expo-97

Förbundet har tillsammans med andra miljöorganisationer deltagit i diskussioner om OS år
2004. Projektet är angeläget om att få en miljöprofil. Förbundet har inget att erinra mot OS
som sådant men accepterar inte att Ekoparken utnyttjas for OS-anlaggningar. Planeringen for
OS 2004 har på senare tid börjat söka sig alternativ utanfor Ekoparken, vilket förbundet ser
som hoppingivande.

Expo-97 planerade ursprungligen ett stor utställningsområde på ftilten mellan Bergianska
trädgården och Kgl. Vetenskapsakademien. Därefter riktade man sina blickar mot
Ladugårdsgärde. Båda platserna har av forbundet ansetts som oacceptabla, vilket framförts vid
olika kontakter. Det nu foreliggande forslaget koncentrerar sig helt kring Tekniska Museet och
håller sig i huvudsak söder om Djurgårdsbrunnsvägen och mellan Källhagens värdshus och
Folkens museum. Detta forslag kan bli acceptabelt. Förhoppningen är att det nu skall gä att
finna former for ett konstruktivt samarbete med Expo-97, t.ex. vad gäller utvecklingen av
vatten- och andra miljovanliga transporter till och inom Ekoparken.

Kulturhuvudstadsåret I 9 9 I

Förbundet har haft åtskilliga kontakter med organisationen for Kulturhuvudstadsåret 1998 i
Stockholm. Syftet har varit att utröna på vilket sätt Ekoparken kan ges en plats inom detta
årslånga evenemang. Att det svenska foreningslivet har en given plats i kulturhuvudstadsåret är
klart, vilket innebär att i förbundet ingående foreningar bör kunna utforma olika projekt infor
och under 1998. Vidare är Ekoparkens frrening av kultur och natur, historia och nutid en
given attraktion i sig själv.

Förbundet deltar i ett samarbete med Naturhistoriska riksmuseet m.fl. i planeringen av en
utställning som har betecknats Staden som livsmiljö. Förbundets ambition är att denna
utställning skall belysa problem och möjligheter i samspelet mellan stad och natur med
utgångspunkt i Ekoparken.

Norra Lcinken

Förbundet har dels svarat på remisser rörande infarten vid Norrtull och den östra delen av
Norra Länken fram till Lidingövägen. Dessutom har forbundet tillsammans med Haga-
Brunnsvikens Vänner och Kommitt6n for Gustavianska parken lanserat ett alternativt forslag
till trafikforing. Vår strävan har varit att minska intrången i Bellevueparken och i
landskapsrumrnen kring Roslagstull och söder om Universitetet i Frescati. Där r har vi
forespråkat att trafiken skall fä gå kvar på Roslagsvägen från Roslagstull, men att
Roslagsvägen utformas som en all6 och anpassas efter dess minskade trafikfunktion till foljd av
att Eugeniatunneln och den nya utformningen vid HagaNorra fort över trafik till
Uppsalavägen. Vi har forespråkat att Norra Länken skall gå i tunnel under Cedersdalsgatan
istället for igenom Belleweparken. Vi har ifrågasatt behovet av två trafikplatser på Norra
lanken - Roslagstull och Norrtull - så nära varandra och foreslagit pä- och avfarter genom
ramper i själva gatan. Slutligen har vi argumenterat for att Bergshamraleden bör däckas över.
Vårt lorslag sparar en mycket stor summa pengar genom att trafikplatsen under
Roslagstullsberget blir överflödig. Vårt alternativ utreddes pä uppdrag av
stadsbyggnadsnämnden av stadsbyggnadskontoret, dock på ett synnerligen ofullständigt vis.
Stadsbyggnadskontoret awisade forslaget, vilket också blev nämndens beslut. Nämnden
beslutade däremot om att pröva en etappindelning av detaljplanens genomfrrande, innebärande
en senareläggning av Frescati-tunneln. Detta lorslag har senare awisats av Vägverket.

L

(_



6

t

L

Förbundet har stött Solna stads forslag om en måttligare dimensionering av Uppsalavägens
infart vid Norrtull. Detta forslag ger ett betydligt större grönt område kring
Stallmästaregården.

Den planerade stora trafikplatsen i Storängsbotten är numera inte aktuell. En nordligare
dragning av Norra Länken foreslås, innebärande att länken foljer jarnvägsspåren nedanfor
Hjorthagsparken. Detta är en väsentlig forbättring. Dock måste länken dras i tunnel ett längre
stycke fram mot Lidingövägen lor att bullret mot Hjorthagen skall bli acceptabelt.
Avgastornets placering på denna sträcka är heller inte godtagbart. Förbundet har också vänt
sig mot att planen foregriper Österleden.

I skrivande stund är Vägverkets arbetsplan for Norra länken genom Belleweparken utställd.
Den visar attväravärsta farhågor hotar att besannas. Ett 60-tal träd stryker med, hela dalen
bakom Sveaplans gymnasium blir byggetablering, alla byggnader på Belleweklippan måste

utrymmas.

Oversihsplanfar Östra Brunnsviken och Norra Djurgårdens institutionsområde -
Vetenskopsstaden

Den forsta tillämpningen av den nya lagen har kommit att gälla den omfattande översiktsplanen
for Norra Djurgårdens institutionsområde - Universitetet, Bergianska trädgården, Kgl.
Vetenskapskademien, Tekniska Högskolan, Kräftrike och Albano. Förbundet har hävdat att
översiktsplanen inte står i överensstämmelse med lagen om nationalstadspark och har krävt att
ett omarbetat forslag skickas ut på ny remiss. Översiktsplanen behandlar ärenden som foregrips
av detaljplaner och byggnadslov - dessa bör stoppas till dess att översiktplanen är arrt.agen.

Förbundet har överklagat bygglovet for geohuset i Frescati och darvid anlitat en advokat.
Förbundet har överklagat till regeringsrätten som f.n. funderar över frågan om florbundet är
sakägare. Avgörandet blir prejudicerande och är ytterst viktigt. (Kostnaderna har bestritts av
medel som insamlats av Projekt Ekoparken WWF.)

De stora frågorna i denna översiktsplan är Fysikcentrum vid Roslagstullsberget,
bostadsbebyggelse ovanpå Roslagstullsklippan, KTH:s utvidgning av institutionen for
maskinteknik, nya hus vid universitet i Frescati (biologi- och geohusen samt ny aula),
Roslagsvägens framtida utformning, Värtajärnvägen, Norra Länkens utformning samt vilka
nybyggnadsmöjligheter som medges i de kompletteringsområden som avgränsas.

Norrtullstomten ingår i planområdet. Japanskrapan är nu inte längre aktuell - detta bör noteras

som en stor framgång i forbundets arbete. Men samtidigt är planeringsläget ytterst oklart for
detta och angränsande område kring Norrtulls trafikplats. Skisser finns på nya stora byggnader,
som dels stör stenstadens väl avgränsade front mot parklandskapet, dels kan bereda ett visuellt
intrång i Haga-Brunnsvikens parklandskap.

Den stora tillbyggnaden bakom Sveaplans gymnasium är numera också awärjd.

Tillsammans med Haga-Brunnsvikens vänner ordnade forbundet ett särskilt samrådsmöte i
Tekniska nämndhuset, till vilket lorbundets alla foreningar inbjöds. Ett stort antal foreningar
deltog i mötet. Flera loreningar har skrivit egna remissvar.
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D enni s -öv er e ns komm e I s e n

Österleden och Norra lanken gör stora intrång i Ekoparken. Förbundet har kategoriskt motsatt
sig Österleden men lämnat öppet for Norra Länken på vissa villkor. Dessa villkor är ännu långt
ifrån uppfyllda även om några forbattringar skett av utformningen.

Detta har motiverat forbundet att ta aktiv del i miljororelsernas kamp mot Dennis-
överenskommelsen som helhet. Infor riksdagens beslut om kreditgarantier till Dennis-
överenskommelsens motorvägar uppvaktade forbundet under våren centerns riksdagsgrupp.
Tillsammans med med flera andra organisationer, däribland Naturs§ddsföreningen i
Stockholms län, uppvaktade forbundet riksdagens trafikutskott. Den 26 april ordnade
florbundet, Haga-Brunnsvikens vänner och Kommitt6n for Gustavianska parken en debatt på
Konstakademien, ledd av forre stadsbyggnadsdireklören Torsten Westman och med Monica
Andersson, Carl Cederschiöld och andra politiker som deltagare. Förbundet uttryckte stor
besvikelse i anledning av den träffade överenskommelsen i Stadshuset och i landstinget efter
valet mellan miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna. Partierna forutskickade vare
sig någon omprövning av Dennis-överenskommelsen eller någon folkomröstning i frågan. Det
enda konkreta i överenskommelsen är att berörda intresseorganisationer skall inbjudas till ett
samråd kring Dennis-överenskommelsen och alla dess delar samt att miljororelsen skall fä delta
i miljöprövningen av varje projekt. Detta har miljöorganisationernatagit fasta på. Förbundet
har tillsammans med Naturskyddsforeningen i Stockholms län samlat Z)-talet
miljöorganisationer och bildat Stor-Stockholms miljöorganisationers trafikråd, med enda syfte
att samordna miljöorganisationernas deltagande i det eventuella samrådet.

Administration

Förbundets adress har under större delen av året varit Naturhistoriska riksmuseet. Adress och
telefon finns i telefonkatalogen (olyckligtvis kom även den gamla adressen med). Under halva
året har forbundet (genom Projekt Ekoparken WWF) haft en AlU-anställd. Svårigheter
föreligger att ge vederbörande tillräcklig arbetsledning. Sedan i borjan av hösten har
administrationen skötts av styrelsen. Förbundet kan troligen vara kvar på Riksmuseet till i höst
men måste då troligen hitta nya lokaler. En samlokalisering med någon av våra större
medlemsforeningar vore en bra lösning.

En logotype har tagits fram och brevpapper tryckts upp.

)vrigt

Arbete med broschyr och karta pågår. Förbundet prövar att göra detta i samarbete med
Stockholms stadsbyggnadskontor. Kostnaden för en broschyr och karta i fiirgtryck blir så stor
att den måste täckas genom mycket stora särskilda bidrag om vi inte kan göra broschyren i
samarbete med Stockholms stad.

Arbete med policyprogrammet har inte hunnits med under året. Förbundet och ett flertal av
dess medlemsforeningar har nyligen inbjudits av Länsstyrelsen i Stockholms län att delta i
diskussioner rörande nationalstadsparkens skötsel och utveckling. Behovet av ett
policyprogram - med konkreta ståndpunkter i bevarande- och upprustningsfrågor m.m. -
kommer däxtbli mycket pätagligt En möjlighetär att ordna en ordforandekonferens på detta
tema under kommande verksamhetsår.

t

Ett program for marknadsforing av Ekoparken och forbundet har tagits fram.
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Kontakter har tagits med miljödepartementet och Världsnaturfonden infor en möjlig invigning
av nationalstadsparken i vår.

Standardforedragen är ännu ej utarbetade

Sammanfattning

Året har varit framgångsrikt lor Ekoparken. Parken har till största delen givits status som
nationalstadspark. Ett av de stora hoten mot parken - Japanskrapan - är awärjt. Många andra
intressen kastar emellertid sina blickar mot Ekoparken - f.n. utgör Stockholms universitets och
Kungliga Tekniska Högskolans planer på expansion samt de planerade motorvägarna genom
Ekoparken de största hoten mot parken. OS år 2004 och Expo-97 kan vi börja hoppas skall
underordna sig nationalstadsparkens krav. Behandlingen av översiktsplanen är ytterst viktig
som prejudikat på hur den nya lagen skall tolkas.

Förbundet har tillsammans med sina medlemsloreningar och andra organisationer
framgångsrikt samordnat arbetet for Ekoparken. Förbundet har arbetat särskilt nära
tillsammans med Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommitt6n for den gustavianska parken och
Projekt Ekoparken WWF. I syfte att bli än slagkraftigare måste forbundets ekonomi och
administration stärkas under det kommande året.

STYRELSEN

Stockholm 1995-03-09
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