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Hej Monica!

Passsar pä att teckna ner nägra funderingar efter helgerna.

1) Stockholm står inför Exposition '97, ett stort evenemang.. Det är
problemtiskt att Expo' 97 planerar att lägga en stor paviljongstad utanför
Tekniska museet pä Ladugårdsgärdes ängsmarker inom Ekoparken - vår
nya nationalstadspark. Detta är den sydliga delen av Norra Djurgården
och fortfarande en relativt orörd oas för många flanerande
stockholmare. Lantligheten belyses av att trots närheten till staden så
häckar flera par sånglåirkor. Det är olämpligt att denna typ av storskaligt
utställningsprojekt läggs just här, där de negativa effekterna kan bli
extra stora. Här måste marken schaktas och bearbetas för stora summor
samt sen enligt planerna återställas. Jag bedömer att detta är ett mycket
riskfullt projekt.Tidigare erfarenheter från tilhälliga byggområden pä
Djurgården visar att allt inte alltid blir sä tilffialhgt som det var tänkt
från början.

Jag har varit uppe hos Expo'97 och diskuterat igenom saken (91L20S).
Jag anser att det är bäst om projektet ligger någon helt annanstans i
enlighet med vad vi har diskuterat tidigare (Ärsta, Frihamnen,
Gasverket m m). Bifogar dock ett försök att hitta en småskalig
kompromiss kring Tekniska museet som Expo är så förtvivlat måna om
att ligga vid. Id6n går ut på att tydligt villkora det område och de
skyldigheter som måste följa kring en sådan lösning. Eftersom man lovar
stort och menar att man kommer att återställa så får man träna sig på
gräsmattor istället för pa Stockholms innerstads enda naturäng.
Gräsmattor kan återställas, knappast naturängar.. Skickar över ett ex till
dig så att du kan vara säker på vad förslaget går ut på. Har även
informerat Margareta Olofsson. Jag har också kryddat förslaget med ett
seriöst miljösamarbete och ett kreativt våtmarksprojekt vid Kaknäs
fuktäng som jag bedömer som ett mycket intressant projekt när
pistolskyttarna är borta för gott (senast 1996 eller hur?). Det gär ut på
att återanvända skyttepaviljongerna som naturum för naturintresserade
och att visa upp hur man kan restaurera en våtmark för att få biologisk
mångfald.Jag har försökt att vara lite optimist för en gärngs skull, vilket
kanske straffar sig. Det kanske blir skador trots allt som Expo inte klarar
att reparera, de kanske försöker att smygexpandera området o s v.
Jag tycker det vore bra om man betraktade mitt förslag som ett absolut
maralternativ för vad platsen tål och noga skona vegetationen mot de
paviijonger som trots allt hamnar på gräsytor. Ladugärdsgärdes
värdefulla ängsmarker har inte ens varit med i riskpotten. Finner
e-\perterna pä stadsbyggnad, miljö och hälsa att skaderiskerna är för
stora även med detta begränsade omräde håller jag giveNis med. Jag
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har bara gjort rimliga bedömningar efter min kunskap om hur platsen
ser ut, ingen noggrann MKB.

Det är mycket viktigt att Expo'97 inte får några lån utan att man noga
villkorar deras markanvändning. Villkoren bör också innehålla höga
böter för överträdelser.

2) När det gäller geohuset så tycker iag att det är ett smått groteskt
ärende. En värdefull historisk rest av en villa+trädgärd frän
Experimental-fältet (1880-talet), kombinerat med en ekologiskt
värdefull ekkulle awerkas på några rader i kommunens MKB (juni-9a)
under rubriken "beslutade byggnader", innan det slutliga bygglovet
givits. Varför har ingen rejäl MKB skett av kullens kvalit6er beträffande
exempelvis insekter och växter? Varför har inte FÖrbundet for
Ekoparken fått planhandlingarna för samråd, vi som fär alla andra
storre ärenden ? När förhandsbeskedet togs hördes inte stadsmuseet,
trots att detta giller en kulturmiljö av stort värde. Det är viktigt att du
gör allt som är möjligt för att flytta huset till den närbelägna p-platsen..
Bifogar en del av de värden som riksmuseet tagit fram som kommunen
inte kånner till .' . ,'

3) Fysikcentrum är nästa problem. Att släppa fram Larsens variant på
Fysikcentrum besannar tlvärr bara min oro för att kommunen har för
svaga natur- och kulturvårdsfilter. Det är självklart att huset är för stort
och förstör Roslagstullsklippan. Om denna liggande bananjapanskrapa
går igenom, banar detta vägen för andra störande byggnationer. Inget
projekt har hittills varit mer störande för Brunnsvikenlandskapet, den
riktiga japanskrapan undantagen. Fysikcentrum måste flyttas, bantas,
och underordna sig klippan i färg, höjd och form. Hela
vetenskapsstadsprogrammet måste minskas, alla fysiker gör inte samma
saker. Vetenskapsstadens aktorer (KTH, iniversitet, byggbolag,
fastighetsbolag) driver en smart men långsÖkt koncentrationstes vars
övergripande id6 är att skapa tryck på Ekoparkens grönytor.. Den
koncentration, storskalighet och stordriftstendens som utmärker såväl
Dennispaketet, OS-projektet, Expo-' 97 och Vetenskapsstaden/Frescati-
universitetet måste nu ifrågassättas. Syftet är uppenbart fÖr alla
projekten; skapa tryck mot värdefulla obebyggda markbitar.genom att
koncentrera aktiviteter. Detta motverkar nationalstadsparkens
intressen. Därför ska man ge de rätta signalerna genom att kraftigt
banta fysikcentrum-programmet, säga nej till maskintekniks expansion
pä det föreslagna stället samt Sophiahemmets expansion. Byggbolagens
ide att verka igenom KTH/universitetet fär söka sig till
Nor.um,.Södertörn.

-l) Varför inser inte "kommunen själv" att Fysikcentrum är fÖr stort, att
Geohuset inte gätt rätt till, att KTH:s maskinteknik+Sophiahemmet ger
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daliga signaler till vad som är läimpligt för området ? Man hoppades väl
att nationalstadsparks-skyddet skulle dämpa expansionen i Ekoparken
något men det är tydligen tvärtom. I riksdagsdebatten den 7 december
sades märnga vackra ord från (s)-hall om kommunernas möjligheter att
värna om nationalstadsparken. Hoppas att du kan bidra till'att infria
detta så vi slipper börja om från början igen. Utdragna processer skapar
bara en massa onödiga utgifter, som t ex japanskrapan. Man skulle
kunna ha gjort en massa positiva saker för dessa pengar.

Jag blir allvarligt bekymrad om det är så att vi inte har samma synsätt
på vad som passar in i det känsliga landskapet kring Brunnsviken.
Ekoparken är ett mycket märkligt landskap, som vi nu med
gemensamma ansträngningar måste skydda. Det skulle vara skÖnt att
känna att Förbundet för Ekoparken och Haga-Brunnsvikens vänner inte
behövs for bevarandet at'TBrunnsvikens landskapsbild, utan att
kommunen själv vill detta. Hoppas att vi gemensamt kan samarbeta för
en stairkt Ekopark under 1995.

Tack för det samarbete som varit hittills, med hopp om en god
fortsåttring under 1995 !
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