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Hej! Välj och vraka PETER, min kare uppvakningsguru!

1 KARTB ILDEN

11 Detla år den kartbild vi har jobbat med hittils - Ekoparken - och
den kommer vi att fortsåtta atl jobba med i framtiden också ur
sightseeingsynpunkt, undervisningsssynpunkl och ekologisk synpunkt
Solna *ch Stockholm sersåkert detta som ett rimligt område att ha som
planeringsområde.

L? Nationalstadpärken enligt NRL ufökar med Skeppsh*lmen -
Kstellholmen vilket år helt OK men inskränker på en del ställen kring
KTH-fiärdet och hamnen. Inom detta område finns sen skydd enligt
NVL-lagen såsom Fjäderhnlmarnas fågelskyddsområde och Ulriksdals
naturvårdsamråde och Norra Djurgårdens naturreservat år på gång.

Frågan år om dessa områden utanför redan nu kan inkorporeras med
parken ? Alla undanlag ligger inom den historiska jaktparken Djurgåren,
På sikt. kan säkert flera områden inforlivas med hamnen som det kanske
mest fjårran liggande trots en hel del kulturvården.

Det som flera motianer ach ett flertal re missinstanser (t eN.
Fastighetsverket, Ståthållar-ambetet, Skönhetsrådet, KYA, SKansen,
Förbundet för Eknparken m fli har ber0rt är Hjorthagen-Husarviken där
kungens hj*rtar :rar ihopsamlade 1829-89 ef ter att
§jurgårdsgärdesgården rivits. Området har ett stort kulturhistoriskt
värde med en valbevarad arbetarstadsdel {Åbessinien} intill Gasverket,
båda erkånda av kommunefl som riksintresse. Det kulturhistnriska
värdet av Husarviken är vidare belagt i Magnus Olaussons avhandling
"Engelska parkens i $verige under Gustaviansk tid". och i Bellmans visor
epistel 71, Åke det gudomligt. Ur ekologisk synpunkt utgör den lummiga
Hjorthagen en viktig spridningskorridor främst för arter knutna till
lövtrad och buskar. behyggelsen underordnar sig landskapets
grundform och därmed har denna del av Ekoparken en viktig form för
inramningen av områdena kring Lill-Jansk*gen t:ch ryttarstadion.

Slutsats: Flera områden bör på sikt kunna inkorporeras med Ekoparken
och få nationalstadsparksskydd. Vi anser att Hjorthagen*Husarviken bör
inforlivas redan nu.
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t 1 fulutit:n B* 2, Carlgren
- utveckiingen nu inriklas på att förstärka t:mrådets natur, -kultur, och
rekreationsvärden och varna den biologiska mångfaiclen is45,9.2 j

- trafiktekniska 1ösningar med utgångspunkt från berrarandet,
tvplail Norra l,anken

l?. Bo3 Lindensrand {s}
- Ekonomiska forutsättningar
Inrätta fond, stiftel§e fOr ulgifter och inkomster i samband med nsp.

- Befintligaverksamheter,bygglov;bygglovsamråd,filter,
kontrollstati*n

- kommunalt sjalvstyre; problem att komma åt t ex tradfallningar, Lsty
samordning viktig, naturreservat tar lång tid

13 Bo {004) Hellberg,v
- infrastruktur skagagnahållbar utveckiing

Hjorthagen inkluderas

anm; Ekoparkens ytre gräns för ekologi, pedagogik och sightseeing.inre
gräns för forstärkt skydd. Starkt skydd ska finnas åven utanför NR
Stegvis inkorporering av Ekoparkens externa tårtbitar ävefi hamnen via
en ny planering.

fler områden kräver redan nu ett egennamn.

Larsson,mp i008)
skriv in punkt 1 n 2
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lJiskussit"in: Kan Hj*rthagen-l.f usarviken inforlivas redan nu utan att arendet
försenas ?

Namnfrågan
Förbundet for Ekoparken och Projekt Ekoparken kommer aven
fortsättningsvis att anvAnda Ekoparken {int< Skeppsholmen-Kastellh*lmen}
som idålr*nmpt under flamnet Ek*parken.
F6rhoppningen är att Ek*parken i en framtid i sin helhet ska bedömas ha
sådana kvalitåer att området blir identiskt med nationalstadsparken.

Hotbild
31 Upprepa resan som utsk*ttet gjorde, påpeka hot ssm visar att clet
beh0vs ett statligt ingripande.

Om vi återkallar bilden av exkursionen så kan foljande flåmnas som belyser
behovet av ett fortsatt statligt engagemaflg.
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Expo97 på Ladugårdsgarde, en stor tillfålliB utstalhinB.
O5*arena på Kaknas
§kjutbana s*fiL ger huller
Oljehamn som ligger inom riskzonen från bostäder
Trafikplats för Österleden.
Spridningskorridoren genom Gärdet måste breddas.
O§-arena i Hjorthagen
Buller och barriareffekfer kring Roslagsvägen och E4.
Fortsatt uthyggnäd i Frösundavik med SA§ byggratter nch NCC.

Stallmästargården med hotelldeli3g rum), frångår sitt prsgrarn.
Frescati aviserar nya byggen. Sthlms universitet awiker från sitt
tidigare uttalande,äviserar nya byggen. Redan nu bygger universitete[

en sista ekkullen inom frescatiområdet. @nh-n{k,påd
L
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§lutsats: Det kråvs ett fortsatt statligt engagemang eftersnm det ser ut som
om exploateringen okar när nationalstadsparken ffäder i kraft -paradtxalt
nog - jämfort med når Solna och Stockholm hade foreskrivits en samordnad
planering. Då startades cch planerades inga byggen i princip..

Diskussi*n: Kan konkreta skrivningar infogas som dåmpar nya mh ej redan
beslutade exploateringsplaner ?

I Motioner


