
FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN
Samverkande organisalioner i Stor-Stockholm

EKOPARKENS HISTORIA

Djurgården inrättas som Jahpark av Johan lll
Med Karl Xl inrättas en Djurgårdsförvaltning
Haga och Brunnsviken får slotts- och parkanläggningar
l(arl Xlll accepterar avtal, som innebär att den kungliga
Djurgården övergår i kunglig dispositionsrätt.
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Kad Starbäck söker hejda r+xploateringen och nrotionerar i Andm kammaren (nr 229) om
"Djurgårdens bevarande i största möjliga utsträckning som naturlig parK

Djurgårdens hembygdsförening bildas lmea anledning av planerad bro och motorled över och genom
Djurgården)

1963 Dispositionsplan som fastställer att Djurgården skall fredas framgent antages av Riksdagen och
Stadsfullmäktige.

Djurgärden uder 198G och l99htalen

1982 Bellevueförbundet bildas (med anledning av planerad motorled genom Bellevuc)

19&5 Frösundavik i Brunnsviken upplåts för SAS:s hwudkontor

1987 Ny plan- och bygglag, som ger kommunerna planmonopol. Medborgarinflytande skall balansera
kommunernas utökade makt i marHrågor.

1987 Stockholms kommun förbereder bebyggelse i Bellevue intill Sveaplans gymn.

1988 Utlyses arkitektpristävling enligt vilken Djurgårdsförvaltningens mark Fisksjöäng skall bebyggas
med hus.

Haga-Brunnsvikens Vänner bildas 6tir att värne Haga och Brunnsvikenområdet)

1989 Norra Djurgårdens Vänner bildas 6tir att bl a värna Bergiusv, Torphagen, Fisksjöäng, Husarviken)

1989 Stockholms översihsplan ÖP &9

1989 Projekt Djurgården startas inom §tockholms Ornitologiska förening

1990 Remissvar på ÖP 89 från olika föreningar
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1990 Norra Djurgårdens Vänner lnbjuder 22 föreningar till samarbetsmöte
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1990 Ståthållarämbetet tillsätter utredning för naturreservat inom ämbetets marker på Djurgården-
Haga-Ulriksdal

1991 De 22 föreningarna presenterar sitt upprop för Norra och Södra Djurgården-Haga-Brunnsviken,
Ulriksdal/Sörentorp på presskonferens som uppmärksammas I TV och i pressen.

1991 Stockholms kommun övertar från staten ett parkområde vid Bergiusvägen. Planarbete påbörjas
för byggande av bostäder.

1991 Översiktsplanen antages av Kommunfullmäktige. Bergiusvägen och Fisksjöäng undantages ej
från bebyggelse.

1991 Utredningen "Ekoparken - sammanhängande natur- och kulturpark istorstad" skickas på remiss
av Ståthållarämbetet. Projeh Ekoparken-!{WF initieras

1991 De 22 föreningarna ordnar en Ekoparksdag på Stora Skuggan. Manifest för
Ekoparken offentliggörs

1991 Tre motioner till riksdagen om Ekoparksområdet

Riksantikvarieämbetet och Boverket begär fördJupad översiktsplan för Haga-
Brunnsviken av regeringen

1991 Regeringen begär av Solna och Stockholms kommuner en fordjupad översiktsplanering för
Ekoparksområdet till senast 1 dec 1992 för att tillgodose naturvårdens, friluftslivets och
kulturmiljövårdens intressen.

1991 Jordbruksutskottet i riksdagen uttalar att det är angeläget att s§dda området mot fortsatt
exploatering

1991 De 22 föreningarna, som har blivit fler, kallar till samarbetsmöte och bildar
lnterimistiskt FörbuMet för Ekoparken

1992 Presskonferens med det interimistiska Förbundet för Ekoparken I Naturens Hus

ig9z Årsmöte och lrililande av Förbundet för Ekoparken
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