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FÖRBUNDET FÖn EKOPARKEN
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

PRESSINFORMATION . TÖNEUNDET TÖN EXOPARKEN BILDAT

30 föreningar och sammanslutningar bildade lördagen den 28 mars 1992 FÖRBUNDET
FOR EKOPARKEN. Förutom de som för ett år sedan undertecknade ett upprop för skydd
och bevarande av natur- och kulturområdet - Norra och Södra Djurgården, Haga-
Brunnsviken, Ulriksdal/Sörentorp - finns bland förbundets medlemmar föreningar inom
idrotten, ridsporten och båtlivet.

Till ordförande för FORBUNDET fÖn EKOPARKEN valdes professor Birger Rapp och till
vice ordförande arkitekt Bengt Ediund. Förbundet antog också följande uttalande:

"Ekoparken är en nationell och internationell unik och värdefull attraktion, som är av stor
betydelse för Stockholmsregionen och Sverige inte minst i konkurrensen med andra
regioner i Europa och övriga världen.

Därför måste Ekoparkens kultur, park och naturområden skyddas och bevaras till sin
karaktär och till sitt innehåll för all framtid. Möjlighet finns att utveckla Ekoparken och
förbättra den genom att öka tillgängligheten inom vissa delar av densamma.

De byggnadsprojekt, som planeras i eller mycket nära Ekoparken måste ansluta sig till den
utan att skada den eller ta dess grön- eller vattenområden i anspråk."

FÖRBUNDET FÖH EKOPARKEN konstaterar med tillfredställelse att man i riksdagen anser
"att Ekoparksområdet har utomordentligt stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. De
bidrar till att ge Stockholm en särställning bland stora städer vad gäller närmiljö" och

"att skyddsbehovet av områdets miljövärden vad avser natur, kultur och stadsbild bör
överordnas exploateringsintresset. "

Regeringens initiativ att begära en redovisning från Stockholms och Solna kommuner över
hur man enligt nalurresurslagen och plan- och bygglagen tänker planera området i

framtiden hälsar FORBUNDET FOR EKOPARKEN med stor tillfredställelse.

Vidare upplysningar

Birger Rapp, Norra Djurgårdens Vänner
Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens Vänner
Carl Johan hrtors, Djurgårdens hembygdsförening
Bo Swedön, Stockholms läns hembygdsförbund
Per Gunnar Högman, Stockholms Naturskyddsförening
Jana Zu oanc. Bel levueförbu ndet
Äxe aodent<vist, F riluftsfrämjandet
Bru no Bergqvi st, Sege/sä/ls kapet Bru nnsv i ken
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