
Motion Ull årsmote i Förbundet fÖr Ekoparken

. I Stcckholnr pågar en arbeie t'or alt inrätta en s k Ekopark inor:r de

kungligar pairkerntt Oittig.-t"1"1' rf*gä-g'-'t'nnsvixen och llrlksdal' Detta

arLrere .som drivs i"äiit"-pioqxt rf"pt"t{f-:$:)arlrens Huis och av

Förbgnciet i:i)r ff<op'.u[Lti 1ii'fi gar dt pa att värna' r'ärda och viszr den

unika grÖnir lurnga 'o* 
foitfarande fini:s krzar med sina kuiturm''nnen

och som äl' så varcåiulI fÖr storstaåei och dess invånare' Blanc de

C proiekr som hotar Jelta unika onrracle som sträcker sig tran

FjäclerhoLntarna"'sriclrä i)iurg'"ucttn'"pp -iiii ut'ittsclal"sorentorp krrn

nän:nas Jr'rpansl<rap"1n som sargar laätistapshilCen vici Brunnsviken'

Irianerna på en os som blockerai en;i["Lg 
'toiogisk 

spridnings]<orridcr

C iääffi Liii-Jansst<ose;ici t"t:"gutåtgatå1:-9!h som I sig inrrebår rislter

för fölidexploateringåil 4"" na'-rieätråä* i-ui-Jansskogen' vidare sa har

vi onÖdiga, feipiutu'åät och Ör''ei'c1-ii'nensioneräd'e koilor' \'ärta*ta111nel1

som drar in miliÖfarligt gocls gonti" Stockholms skärgårcl fd)r zrtt

rriclarebefoclra ianeträdal'e räeo rirltjotartigt gods genom S tockholm'

Här:ned fÖreslas att i:Örbunclet klart såger NEJ till fÖljande exploateringar

tÖr bostäder' kr:ntor, institttti'oner:
- t,ortoåiu*u1'gg*1se vid sÖreutorp,expa]lsign kring sAS i FrÖsunclar'ik'

Japanskrapan-Sveaplans !)/.mllasiitm' Frescati hage' Lilia Frescatl'

Bergiltsr'ägen, 'forpiiagt", iiir'sjÖäng-Husarriken (hostäCer-oSb)')' OS-

tlrellät vicl § tr.rrän g sbo t ten, Ö ste l'led en'

r \ Nossrannt sruder:rr detirljpiarier och kritiskt if)"agasätter:
U -'":iiir.taalsfältet' sr FiÖlinda' Järva krog' skogskarlett' ;\BA-tomtet:'

Norra station, Norra länkerr ocir Värtalänkens dragningar sarot

betaistationer. Albano. Frescatl' kr; Gronland' FÖrbundet fÖr Ekoparken

r \ bör krär,'a att miliokonsekvensbeskrir"ningar LltfÖrs fÖr att visa pa

tJ äiiliri*oa ar,' Ol1,:npisxa ipeien och Värtahamnens ev expansion'

)led ett r1y'1ikt program i r1'ggen kan FÖrbtrndet a'rla Odd EngstrÖnis'

stäthållare \'lking Siostranå= ätr' lens lVah-lstedts n:antei' f)essa kioke

w.r.oi irrt* un t eI ifragasätra OS-planerna 1 il<oparken'

FÖr de Stockhoimaie" soll1 r,'iil ha kvar Ekoparken - en unik
samrnanhåingandu äu1t*- äci: krilturpark fran-SÖc1ra och Norra

DiurgårCen Llpp tlil Flaga-Brunnsvilien r:ch tllriksdal ar dettar

nödvätndgt.

:cu/ibÅd*t/a*n-- 
stccicholm den 29 1aru:ari 1993
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