
L

L

Haga-Brunnsvikens Vänner
Förbundet för Ekoparken
S tockholms Naturskyddsförenin g

Stockholm i maj 1996

Bäste trädadoptant!

Bellevueplanen har förts till Regeringsrätten för rättsprövning. Kampen fortsätter.

Det tir nu drygt en månad sedan den förra regeringen accepterade planen att &a
Norra länken genom Bellevueparken. Beslutet kom som en chock. Vi hade tidigare '

fått olika signaler om att var det något som vi skulle vinna, av allt det som hotar nu
nationalstadsparken, så var det Bellevue.

Regeringsbeslutet togs bl.a. med hänsvisning till att länsstyrelsen menade att &agningen
var förenlig med lagen om nationalstadsparken. Någon egen utredning gjorde regeringen
inte. Stockholms stad hade hemställt hos regeringen att den måtte fullfölja
miljöprövningen av Norra länkens olika delar. Regeringen valde att inte göra det.

Sakägare har nu fört ärendet vidare till regeringrätten för ränsprövning. Bellevue iir
alltså inte förlorat. Men situationen dr naturligtvis kärvare nu. I denna stundens allvar
har en räddningskampanj startat, och vi hoppas att du vill hjälpa oss att sätta upp den
bifogade affischen få synlig plats. Kom dessutom gärna till cykeldemonstrationen och
picknicken i Haga diirefter.

För alla adoptanter och deras vänner anordnas en specialvisning av utställningen
Kring Brunnsviken stränder på Konstakademien. Fredsgatan 12. lördagen den
18 rnaj. kl 15.00. Den utställningen är med sina oositiva uwecklingsplaner
verkligen inspirerande att se.

Adoptionskampanjen fortsätter. Det finns ingen anledning att ge upp förrän slaget iir
förlorat, och det kommer att rinna mycket vatten under broarna innan schaktmaskinerna
och motorsågarna närmar sig parkens lindar. Hur ska det t.ex. gå för Stockholm att vara
kulturhuvudstad 1998? Med de nuvarande planerna är hela sbdra Brunnsviken då en enda
stor byggarbetsplats med Bellevue, Roslagstull och Frescati söndersprängda för tunnlar,
tunnelmynningar och avgastorn. Samma år iir det dessutom valår.

Vikten av Ditt och alla andras störJ i detta nu kan inte nog betonas. Ett sän iir vlirva fler
adoptanter.(20:-, pg 45 68 25 - g, Sthlms naturskyddsfö"rening. Ange\namn, adress
och tel). Du får dessutom giirna stödja arbetet med ett extra ekonomiskt stöd. Skriv då
"adoptionsstöd" på talongen. Ett annat sätt kan vara att skriva något liimpligt till
statsminister Göran Persson, Statsrådsberedningen, 103 33 Sthlm. Eller kanske känner
du någon journalist som skulle vilja skriva om vad som hotar att hända. Vill du hjiilpa till
med något annat så ring gärna tel 85 14 6I.

Med vårhälsningar från

Förbundet för Stockholms Haga-Brunnsvikens
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