
Minnesanteckningar från ordförandekonferens i Förbundet för Ekoparken 16 april-97

Plats: Överjärva Gård, Solna.

1.Ordförande Richard Murray öppnade mötet och deltagarna presenterade sig(se bif lista)'

2.Dagordningen godkändes enl. följ ande :

a) Kulturhuvudstadsåret -9 8

b) Solnas byggplaner
c) Policyprogrammet
d) os 2004
e) Övriga frågor.

Kulturhuvudstadsåret -98.

Styr.,frm har till ledningen för Kulturhuvudstadsåtet -98 giorl en framställan om medel för att

anstalla en person som under 18 månader skall arbeta med att kontakta allavära

medlemsor gani sati oner samt organi sera pro gramverksamhet' Meningen är att engager a

organisationerna for att visa upp Nsp ur olika vinklar.

Flära av deltagarna tyckte satsningen var mycket bra och tänkte ta upp idön i sina

hemmaorganisationer. Ordföranden sade sig uppfatta ett heltrjärtat stöd hos deltagarna'

Solnas byggplaner.
Bengt f,atuna föredrog förbundets remissvar ang. " Fördjupad översiktsplan för

Nationalstadsparken inom Solna del I och II." Svarets två första sidor innehåller allvarliga

invändningar mot planförslaget. I den efterföljande diskussionen framförde flera deltagare

idön om inrättande av naturreservat som en möjlighet att stabilisera situationen och'

erbjuda skydd för utsatta områden' Förslag om naturreservat finns for närvarande endast runt

Igelbäcken. Påpekades också att naturreservat kan innefatta hus'

Ällu uu, enigaätt om vi för fram iddn om reservat bör vi också vara klara över vilka värden vi

vill skydda.
Förslag väcktes att vi till kommande ordförandekonferens bör bjuda in en expert for att bena

upp naturreservatsfrågan som är komplex.
Lrppdrogs åt remissgiuppen; Peter Schantz, Anne Murray, Sven-Erik Asplund att utreda

vidare hur förbundet skall agera i den har frågan.
Vidare diskuterades området längs Uppsalavägen där Solna har mycket stora

exploateringsplaner. Omgivning arna ät mycket betydelsefulla' Problemet är att kunna

upprätthålla en gron inraäningiill Nationalstadsparken' Inramningsproblematiken blir allt

ailvarligare i takt med att det visuella intrånget växer' Planerna åir så långt gångna att en del

deltagare ansåg dem svåra att stoppa.

Policyprogrammet.
Ordföranden giorde en kort genomgång av programmet'

Följande " randanmärkningar " giordes:

Sid 8 Norra Länken... bör utgå, ej längre aktuellt.
-rt- Industriområdet i StorangsLotten. Bör ändras till: Större delen av industriområdet i

ffiil"THttilår, meddelade att hans förening inte kunde acceptera meningarna på sid 8 om

Frescatitunneln samt Bellvuelänken.
Diskussionen kom därefter att i hög grad spegla somliga deltagares mycket divergerande

åsikter bl.a vad gäller OS. Formueringen " inga nya OS-anläggningar av permlnent eller

tillflillig karaktäi får byggas i Nationalstadsparken " föranledde yttranden alltifrån att orden "
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tillftillig karaktär " helt skall tas bort ( Carl-Johan Ihrfors) till att alla anläggningar som

riskeraiatt bli permanentade absolut inte skall tillåtas( Henrik Waldenström)'

Christer Grundir framhöll att vi inte bör hindra anläggningar av tillfiillig karaktär men att det

samtidigt också iir viktigt att precisera vad som menas med " tillftillig karaktär'"

Uar fort-ydligade Rich*ä Mr..uy att vi är oroliga för bestående skador på park- och

naturmark.
Några deltagare fann att texten ät väl otymplig och opedagogisk' Exempel:

Vi bor tala om idrottsanläggningar, inte bara om OS-anläggningar'

Precisera vad som menas med intrång

Texten kan göras mera pedagogisk. Tala om varför vi vill vissa saker'

Följ lagtexten. Den talai inte om bestående skada utan enbart om skada'

Skriv inte alltfor rigorösa formuleringar. Vi kan riskera att låsa oss'

Ta bort negationerna och ta med förslag till lösningar om det går'

Den som står för skada bör också ersätta denna.

Övrigt: Hans Wiklund påpekade att det är mycket viktigt vad vi inom förbundet vill i OS-

frågan.
Syftet är solklart. Det som nu krävs är sunt förnuft och ödmjukhet'

Diskussionen uppehöIl sig därefter en hel del runt de föreslagna anläggningarna i Brunnsviken

som de flera menade kommer att bli av bestående karaktär genom vajrar och

betongfundament. Enighet rådde att en sådan anläggning, om den verkligen planeras, inte kan

tillåtas inom Nationalstadsparken.Vi bör kräva raka besked'

Vidare debatterades Kaknäi och OS. Henrik Waldenström hävdade att Kaknäsområdet i smyg

håller på att förvandlas till en sammanhängande idrottsplats' Han menade att vi måste se

marksfrategiskt på hur OS planeras och hur tillftilliga anläggningar riskerar att permanentas'

Carl-Johanlhrfors hävdade i sin tur att Kaknäs är ett gammal militärt övningsområde som

skall hållas öppet för allmänheten och inte bör utsättas for restriktioner'

Hamnfrågan togs även upp till diskussion. En del menade att Förbundet missat hamnfrågan i

policyprogrammet. Dess utveckling är central för hela Stockholm'
'n."gi Eai""d hävdade att hamnfrågan bör utredas med tanke på den positiva verkan detta kan

ha på NationalstadsParken'
Faijande formuleriig togs av mötet; En utredning bör göras om hur hamnområdet kan

utvecklas för att tillföra Ekoparken nya vtirden'

Frågan kom också upp vem vi egentligen skriver policyprogrammet for'

Richard Murray: Vi slriver det för inflytelserika företag som Skanska men även for

organisationer som Ståthållarämbetet, Liinsstyrelsen,Kommunen och inte minst för oss sjalva'

Några deltagare tyckte att vi bör skriva programmet ävenj en kortversion att delas ut till

-"ä1"-rorfanisationerna. Nuvarande program kan vara för ordrikt för dessa'

os 2004.
Uppdrogs åt styrelsen att göra en ny formulering rörande OS'

svaradeFör
(-

Birgi Bergquist



Ordförandekonferens för Förbundet för Ekoparken 97-04- 1 6.

Deltagarförteckning:
Hans Wiklund STF, Stockholmskretsen
Margareta Wallman Fören. Stora Skuggan
Ulla Tandberg Bergianska trädgardens vänner
Nils Ahlström Föreningen Ekhagen
Erik Elvers Fören.Natur o Samhälle i Norden
Magnus Nilsson Naturskyddsfören. i Sthlms låin

Sindre Magnusson Naturskyddsfören, Sthlm
Carin Lindön Stockholms Vandrarefören.
Kylli Johannisson Friluftsfr.Sthlms Distr fdrb.
Tore Degerhamn Sthlms ftiltrittklubb
Bo Sjölander Picknick-klubben
Christer Grunder Sthlms Orienteringsförb.
Jana Jupanc Bellevueft)rbundet
Carl-Johan Ihrfors Djurg.s Hembygdsft)ren.
Bruno Bergkvist Segelsällskapet Brunnsviken
Per Granfell Sofia Hembygdsförening
Bengt Edlund Haga Brunnsvikens Vänner
Kristina Smedberg Sthlms läns hembygdsförb + Hbf åNorrmalm
Claes-Göran Landegren Solna-Sbbg.s Naturskyddsfören.
Arne Martdng Saltsjöbygdens NF
Margareta Göransson Bergshamra kolonifören.
Peter Schantz Haga Brunnsvikens Våinner
Richard Murray Vårt Stockholm
Mats Gullberg STF Sthlmskretsen
Birgitta Bergquist Nora Djurg:s Vänner
Henrik Waldenström Sthlms Ornitologiska Fören.
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