
Verksamhetsplan för 1998

Förbundet har satsat på en mindre men arbetande styrelse. I slutet av våren antogs foljande
verksamhetsplan. Den presenteras dels for att ge årsmötet en bred bild av forbundets
verksamhet, dels for att belysa i vilken utsträckning styrelsen levt upp till sina egna föresatser
Ansvaret for de olika huvudområdena har delats upp mellan styrelsens medlemmar, på en

hunudansvarig och andra som biträder. Remisser m.m. har hållits ihop av Anne Murray, men
många i och utanfor styrelsen har medverkat i forfattandet.
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Några mål har inte infriats, t.ex. att under året skydda nar§ret Ekoparken och att trycka det
antagfia p olicyprogramrnet.
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Sfyre/sg revisorer, valbered n i ng

Styrelsen har bestått av sju ledamöter och två suppleanter

Richard Murray, ordf.
Peter Schantz, vice ordf.
Birgitta Bergqvist, sekreterare
Mats Gullberg, kassör
Arne Mart6ng
Anne Murray
Henrik Waldenström
Christer Grurrdx, suppleant t.o.m. 1998-A3-13
Jana Zupanc, suppleant t.o.m I 998-03 - 1 3

Nils Ahlström, suppleant fr.o.m. 1998-A3-13
Ole Settergrerg suppleant fr.o.m. 1998-03-13

Till styrelsen har adjungerats Janicke Henriksson, Claes Trygger, Jana Zupanc och Maria
Karlsson, projektledare for FFE:s program for Kulturhuvudstadsåret, tillika kanslist.

Styrelsen har sammanträtt 9 gänger. Som arbetsutskott har ordforanden, vice ordftiranden och
Henrik Waldenström fungerat.

Revisorer har varit Orjan Isaksson (avliden i januari 1999) och Lennart Mellbin med Magnus
Gabrielsson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Bo Sweddn, Kylli Johannisson och Birgitta Rapp

Ekonomi

Förbundets ekonomi har under året varit osedvanligt god p.g.a. bidraget på 400.000 kr från
K'98. Pengarna har använts till en projektledare (14 månader), tryckning av broschyrer,
arrangemang och administrationskostnader. Sammanlagt har forbundets K'98 verksamhet
kostat 405.679 kr, varav 54.856 kr 1997 .

De löpande administrationskostnaderna har ökat genom tätare utskick. Styrelsen har dock varit
angelägen om att inte genast ianspråkta de miljöstipendier som erhållits (fora året 20.000 kr
från Solna stad, detta året 50.000 kr från City hotell) ftir att ha reserver inf<ir kommande år. De
nuvarande medlemsavgifterna täcker inte kostnaderna flor den lopande administrationen. Skall
forbuadet ha någon anställd på kansliet krävs en helt annan och utökad finansiering.

Projektet Stad och natur i balans har detta år kostat 18.723,5 kr, vilket främst avser ersättning
for katalogisering av material rörande Ekoparken pä data.

Antalet medlemsforeningar har minskat med en till 45 genom Stockholms läns
hembygdsforbunds utträde ur örbundet. Skälet till utträdet är att hembygdsforbundet anser det
principiellt felaktigt att ett forbund är anslutet till ett annat forbund. Istället bor de enskilda
hembygdsforeningarna vara anslutna till Förbundet ftir Ekoparken.
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Medlemsavgifterna har uppgått till 21.350 (tre foreningar hade ännu inte betalt). Individuella
medlemskap har ökat med två till 40. Förbundet har erhållit 7 .690 kr i gåvor. Störe summor
har inbetalats av stt dödsbo och av Adolf Fredriks kyrkoråd, som erhållit pengarna som

kollekt. Bok- och kartförsäljningen har givit ett överskott om 5.460 kr.

Den sammanlagda omsättningen har under året uppgått till 525.686,44kr varav 70.880,94 kr
är ett överskott. Förbundet hade ett eget kapital vid utgången av år 1998 på 85.174,28kr.

O rdfö ra n deko nferelrser - fö ren i ngsko ntakter

Två ordforandekonferenser har hållits under året. Den första hölls i Tekniska nämndhuset

1998-01-27 och behandlade Stockholms byggnadsordning och aktuella planforslag i och kring
Ekoparken (redan omnämnt i florra årets verksamhetsberättelse). En andra

ordforandekonferens hölls i Saltsjoqvarn 1998-10-07 och behandlade byggnadsplanerna längs

med hamninloppets södra sida, 1ängs med Uppsaia-vägen, noff om lllriksdal (Margreteborg)
och ett lorslag till remissvar om Igelbackens naturreservat.

Protokoll och remissvar har under året tillställts samtliga foreningar. Fyra nummer av Bladet
från Ekoparken har utkommit.

En båttur for medlemsföreningarnas medlemmar har arrangerats. 70 personer deltog. Höstens
båttur florenades med en buffet och soird i Stocksundstorp hos konstnärinnan Carinne Löfgren-
Williams.

En utbildningsdag anordnades 1998-1 l-12 i samarbete med länsstyrelsens samverkansgrupp
Till denna inbjöds ett antal av medlemsforeningarna och andra aktiva.

En hemsida på Internet (www.ekoparken.a.se) är etablerad sedan slutet av september 1998.

Claes Trygger är webmaster.

Nätverkande

Förbundet ingår tillsammans med Kommittdn for Gustavianska Parken i Stockholms läns

länsstyrelses samverkansgrupp. Sammanträden hålls med en dryg månads mellanrum.

Samverkansgruppen är ettbra forum lor att hålla kontakl med övriga intressenter i parken.

Förbundet representeras av Richard Murray och Henrik Waldenström (suppleant).

Förbundets ledde i borjan av året en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett officiellt namn ftir
parken. Förslaget från arbetsgruppen har inte stadsfiists i samverkansgruppen men verkar ändå

bli det som används, dvs. i formella sammarhang "Nationalstadsparken lllriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården", populärt kallad "Ekoparken". Enbart begreppet
"nationalstadsparken" används numera inte som egennamn av offentliga myndigheter.

I samarbete med Samverkansgruppen anordnade förbundet en utbildningsdag den 12

november. Ett stort antal tjänstemän på länsstyrelsen, i kommunerna, hos fastighetsägare mfl

Föredrag har hållits av styrelsemedlemmar i några av medlemsforeningarna.
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tillsammans med foreningsforeträdare fick en guidad visning per buss i parken. Därefter foljde
en diskussion.

Förbundet ansvarade for en busstur for samverkansgruppen för att visa på de små stegens
tyranni, p-platser, byggetableringar, bollplaner, lekplatseq reklams§ltar etc. som sakta men
säkert breder ut sig. Samverkansgruppen diskuterade vilka möjligheter lagarna ger att
kontrollera denna utveckling och konstaterade att de är små. Endast genom en fordjupad
översiktsplan och särskilda bestämmelser i naturreservat går denna utveckling att kontrollera.

Under Kulturhuvudstadsårets konferens City and Culture anordnade lorbundet den 17 maj en
guidad visning av Pelousen och Hagaparken for ett 4}i,zl konferensdeltagare, huvuddelen från
andra länder såsom Kina, USA, Italien. Husgerådskammarens chef Bo Vahlne guidade.

Kulturhuvudstadsåret

Förbundet erholl ett bidrag av Kulturhuvudstadsåret '98 på 400.000 kr for att arrangera ett
program i och kring Ekoparken i syfte att uppmärksamma parken och göra den till ett inslag i
K'98:s programutbud. Förbundet anställde en projektledare for detta, Maria Karlsson. Ett
programrädbildades. Det har letts av Hans Waldenström och som medlemmar haft fue
Livstedt, Eva Nordenson, Elisabeth Grate, Anneli Runefelt, Kristina Smedberg, lanaZupanc,
Ture Rangström, Birgitta Bergquist och Richard Murray. Programmet lades upp med sikte på
att visa parken under alla årstider. I mycket stor utsträckning byggde programmet på
medlemsforeningarnas utbud av guidningar, vandringar och foreläsningar. Därtill kom att
forbundet, även då med trjälp av medlemsforeningar, särskilt arrangerade en vinterdagpä
Brunnsviken, ett ftrsommarprogram vid invigningen av Haga Forum och Hostdag vid Stora
Skuggan. Yinterdagen fick ställas in då isen blev for svag. Men invigningen avHagaForum
och "Resa sten", som forbundets projektledare Maria Karlsson i mycket stor utsträckning
samordnade, och frrsommardagen iHagaparken med olika guidade vandringar och konserter
med Peter Ekberg-Pelz på Stallmästaregården och i Koppartälten blev en stor succ6, liksom
Höstdagen vid Stora Skuggan, som till största delen arrangerades av Birgitta Bergqvist och
Maria Karlsson.

Ett programhäfte for större delen av året trycktes upp i 10.000 ex. och fick god spridning. Ett
tilläggsprogram for hösten trycktes upp i enklare utforande och i mindre upplaga. Via K'98
spreds programmet också i tryckta programblad och på internet.

Sammanlagt beräknas ca. 5.700 personer ha deltagit i de 74 olika programaktiviteterna.

Till invigningenav Haga Forum producerade forbundet med ekonomiskt stöd av Solna
kommun en utställning om parkens historia och dagens problembild. Utstallningen åir flyttbar
och kan återanvändas.

Stad-natur i balans

Ett par akademiska uppsatser har producerats efter direkt kontakt med projektet. Andra
arbeten har också producerats utan att det gär att fastställa var inspirationen kommit ifrån.
Arbetet med litteraturdatabasen har sinkats av bristen på programvara och en bärbar dator.
Dessa problem har lösts under hösten och arbetet med att lägga in artiklar, kommunala

L

i



t

L

handlingar, böcker m.m. i databasen kommer atttafart igen. F.n. är ca 400 verk
katalogiserade. Avsikten är att i nästa steg göra databasen tillgänglig via forbundets hemsida.

Projektet deltog i arrangemanget av studiedagen Parkens värden - nationalstadsparken som
minne, kapital och möjlighet på Idrottshögskolan den 13 november. Arrangemanget samlade
150 deltagare.

Kostnaderna for projektet har i år uppgått till 18.723,50 kr och totalt 67.089 kr. Efter
slutredovisning finns 30.000 kr att rekvirera ulöver de 70.000 kr som redan erhållits. Avsikten
är att gä ut till institutionerna med en påminnelse om programmet, att affangera efi
forskarnätverksträffoch ett antal foredrag samt att fullfolja litteraturdatabasen så långt
pengarna räcker.

Det utvecklingsarbete som vice ordfrranden Peter Schantz bedrivit har publicerats i två artiklar
i Riksantikvarieämbetets tidskrift Kulturmiljövård nr 3 och 4 1997 (utkom 1998). Artiklarna
behandlar kulturvärden i landskap och speciellt det historiska landskapets värden.

Remisser m.m

Förbundet har svarat på ett stort antal remisser, uppvaktat politiker och giorf ufiala;nderri olika
planfrågor.

Flisikcentrum. Regeringsrätten meddelade dom i ärendet 1998-A5-29. Regeringens beslut
upphävdes och ärendet återforvisades till regeringen. Regeringsrättens skäl var att
tillfartsvägen från KTH över Roslagsbanan utgiorde ett intrång i naturmiljö. Stockholms stad
bad då regeringen att upphäva den del av planen som regeringsrätten underkänt men i övrigt
godkänna planen. Infor detta beslut har de sökande i rättsprövningsärendet, bl.a. Ingegerd och
Greger Carpelan, beretts tillftille attlttra sig. Utbildningsminister Carl Tham uppvaktades av
örbundet i juni, statssekreterare Sören Häggroth, inrikesdepartementet samt representanter for
miljö-, kommunikations- och utbildningsdepartementen i augusti, den nye mi§oministern Kjell
Larsson i november. En afiisch-, internet- och annonskampanj bedrevs i början av september
tillsammans Haga-Brunnsvikens Vånner,vilket bl.a. ledde til1 att Centerpartiet skickade brev till
statsminister Göran Persson. Förbundet har kontaktat såväl vänsterpartiet som miljöpartiet for
att formå dessa partier som samarbetar med regeringen att inskrida till parkens formån. I början
av januari 1999 beslutade regeringen ändå i enlighet med kommunens framställan.

Norra Länken och Österleden. I florhandlingarna i Stockholms stadshus efter valet fick
Stockholmspartiet gehör lor kravet att Norra Länken inte skulle gå igenom Belleweparken
och istället dras i Sveavägen-Cedersdalsgatan samt att Frescatitunneln skulle utgå. Båda
sakerna hälsas med stor tillfredsställelse av lbrbundet. Detta ger oss dock inte mer än en

tidsfrist. Så lange inga beslut är fattade kan dragningen när som helst ändras igen. I
forhandlingarna togs även Österleden bort ur Stockholms översiktsplan. Detta har ännu inte
konfirmerats av beslut om översiktsplanen.

Kv Skogskarlen. Förbundet har uttryckt sin uppskattning till landshOvding Ulf Adelsohns
engagemang for att hitta en ersättningstomt utanfor parken. I samtal med Solna kommun har
forbundet också uppmuntrat till en sådan losning.

Kv Fysikern. Ärendet har överklagats till regeringen som avslagit överklagandena. De
klagande, Kjell Andersson, Birgitta Bergquist, Birger och Birgitta Rapp, har begärt
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rättsprövning. Muntlig forhandling i regeringsrätten hölls i början av januan. Dom våintas i
början av februari. Förbundet har biträtt de klagande. Ekonomiskt bistand har givits av
Ekoparksfonden WWF.

Margreteborg. Tillsammans med WWF Ekoparksfond har lorbundet bitratt ett stort antal

närboende som överklagat ärendet och motsatt sig all bebyggelse i detta område. Området som

ligger strax norr om Ulriksdal har den största betydelse for Ekoparkens biologiska mångfald.

Igelbäskens naturreservat. Sedan länge har ett arbete pågått att skydda Igelbacken genom
bildandet av ett naturreservat omkring detta vattendrag. Infor fastställandet har naturreservatet
krympts kraftigt. Förbundet har tillsammans med efi 2}-tal andra organisationer, däribland
naturskyddsforeningen, avgivit ett remissvar i ärendet och krävt att de ursprungliga gränserna

borde behållas. Naturreservatet har inte bara betydelse for Igelbacken utan också for
Järvakilens funktion som grön korridor till Ekoparken.

Saltsjökvarn m.m. Förbundet har motsatt sig en kraftig exploatering av Saltsjokvarn och hela

södra hamninloppet. Förkastningsbranten har stor betydelse for inramningen av Ekoparken och
vyn från Södra Djurgården. T1vär är denna vyn från Blockhusudden redan forstörd på en

viktig sträcka genom Nacka Strand. Förbundet har avlåtit ett remissyttrande till Nacka
kommun och yrkat på en väsentligt reducerad exploatering längs hela sträckan från Danvikstull
till Finnboda Varv.

Bebyggelse längs 84. I kv Startboxen vid Järva krog byggs nu garage alldeles intill vägen.
Soder om Enköpingsvägen och väster om Uppsalavägen har det lanserats flera olika planer på
nya hus som ytterligare trasar sönder detta hörn av Brunnsviken. Vid Haga Norra har boende
överklagat planer på alltfor höga hus alltfor nära parken. Förbundet har vid flera tillf?illen talat
med Solna kommun och byggforetaget NCC i syfte att anpassa bebyggelsen utmed
Uppsalavägen så att den inte förstör parkens gröna inramning.

Frösundavik. Förbundet har deltagit i ett utvecklingsarbete lor detta område tillsammans med

representanter for SAS Radisson hotell. Strävan från forbundets sida har varit att städa upp
bland provisoriskabyggbaracker och vild parkering, återskapa resterna av en park i anslutning
till Frösundaviks 1700-talsherrgård, skapa ett intressant och stimulerande stort parkrum i
anslutning till Hagakullen m.m. Motstridiga intressen gör sig gällande i området. Hotellet och
Frösunda Center - ett rehabiliteringsforetag - tämpas om utrymme. Solna kommun går under
1999 in i ett avgörande planeringsskede.

Djursårdsbrunn. Intressenter i Judiska teatern, som är inrymd i Kägelbanan vid
Djurgårdsbrunn, har önskat slarta ett utvecklingsarbete for Djurgårdsbrunn. Förbundet och
Djurgårdens Hembygdsforening har varit i kontakt med dessa intressenter. I fdrsta hand

eftersträvas en restaurering av parkmiljön närmast teaterns entr6. På langre sikt kan ett
återskapande av ett värdshus kanske möjliggöras.

Biskopsudden. Förslag väcktes om en restaurering av Biskopsudden * diskretare parkering,
rivning av några skjul, öppnande av ängen mot vattnet - mot att en ny kontorsbyggnad skulle
fä uppforas. Djurgårdens Hembygdsförening och forbundet agerade båda kraftfullt emot detta
lo rfarande. S tad sbyg gn ad snämnd en fo lj d e foreningarnas up p fattning.
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Stallmästaregården. Förbundet har givit sin välsignelse till Stallmästaregårdens tillbyggnad av

en hotelldel.
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Stocksundsbron. Stor-Stockholms Lokaltrafik ly$e helt sonika bort den gamla jarnbron, innan
Solna och Danderyds kommuner behandlat ärendet f;irdigt Bropelarna finns ännu kvar.
Föreningen nygamla Stocksundsbron söker nu fä till stånd en ny gång- och cykelbro som
utnyttjar de gamla bropelarna. Förbundet stödjer foreningen och dess må1.

Kastellholmsbron. Bron ut till Kastellholmen från Skeppsholmen är allt annat ån vacker.
Förbundet stödjer en grupp personer som soker samla intresse och medel for att arlagga elr fiy,
vacker bro på denna plats. En väsentlig poiing är att vidga vattenytan i sundet.

Kårhus. Förbundets vice ordforande deltog hösten.98 i en debatt i Aula Magna om detta
ärende. Förbundets ståndpunkt åir att universitetsområdet är fullbyggt. Franrtida planer pä att
dra snabbspårvagen till universitet och vidare till KTH och Värtan finns.

Stenkross och bergmasseupplag invid Husarviken. För bygget av Norra Länken har vägverket
ansökt om att fa anlagga ett upplag och en kross for sten från tunnelbygget. Detta har
överklagats av enskilda personer. Regeringen har awisat överklagandena.

Storängsbotten. Flyttningen av beridna högvaktens stall till Storängsbotten är fortfarande
aktuell. Förbundet har tillsammans med Djurgårdens hembygdsforening awisat planerna på en
ny stor anläggning på Storängsbotten.

Det kommande året

Året kommer att i hog grad präglas av utgången av Fysikcentrumärendet. Får Skanska sin vilja
fram riskerar detta kontorshus att bereda vägen for andra nybyggen. Det är idag inte säkert att
Universitetet och KTH kommer att Srlla upp hela huset. Att huset mycket väl kan komma att
hyras ut for andra ändamål ingår således i bedömningen av byggets lorenlighet med lagen om
nationalstadsparken. Andra större nybyggnationer som kommer att bli besvärliga att hantera är
hotell och rehabcenter i Frösundavik, kårhus vid universitetet, nya stallar och ridanläggning i
Storängsbotten och kontorshus i kv Skogskarlen. Förbundet har aktualiserat behovet av en

hearing och utvärdering i riksdagen om hur lagen om nationalstadsparken fungerat.

Förbundet har uttalat ett intresse av att få möjlighet att inhysa sitt kansli i Haga Forum. Detta
forutsätter dels att finansieringen av Haga Forum klaras ut, vilket idag är långt ifrån klart, dels

att forbundet kan ordna finansiering av en kanslitjänst. Förbundet stödjer tankar på att skapa en

fristående och självständig stiftelse for Haga Forum, i vilken forbundet skulle vara
representerat tillsammans med Stockholm och Solna kommuner.

Förbundet stödjer också ett irutiativ av Kornmittdn for Gustavianska Parken for att skapa ett
elektroniskt museum for Ekoparken.

Stockholm 1999-02-07

STYRELSEN

Richard Murray, Peter Schantz, Nils Ahlström, Birgitta Bergqvist, Mats Gullberg, Arne
Martdng, Anne Murray, O1e Settergren, Henrik Waldenström
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