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Unii,ersiterers byggpolitik hritar Ekoparken, FFE överklagarl

Etr sviiliande universitet i Frescati är ett.problem för naturen på NorraDjurgarden_ Uran en 
_enda 

detaljpian har området vuxit lavinartat, på detta sätthar man hegränsat den dernokåtiska samrårJ.sproce*qs som annars följer viciderasplanel. Niir byggiov-tör geohuser i rysrhet skulle gå i!*r; l-oktoberI994 blev det tbr mycker tor Förbundel Fö; Ekaparken (FFE] som civerklagat
lff*9..51:der, 

Rättspru.*rr*n ska räclda en viktig ekbiorap och påvisa oeriskptancfln*q
1989 kom frtB lffiS/nlan" fl, Nora Djur_qäuden som visade err annär läge forgeohuset och som viiar på alternativ ait tt*yttu Aktiverurn som man ansäg val/ felplacerad. 1 gg I presenrerår KBs eir helr nyrf förstrag för\ Stadsbyggnadskonrorer. I de*a tas. känsliga d.lå. av kulten i anspråk.Kommunrjänstemän reaserar dock och vill hä iii.ersikrs_ och detaljplanering.Det nya geohuset remitteras under lgg2 till Dlurgårdsförvaltningen,, skonhersråder och sradsmuseet §orn alla AVSfVnffn med hänvisning till arrL L-.-L uyggnaderna srräckt sig ut på fältet, art kullen n*by!!A*s , att sror& ekar skulleförsvinna. och ått -Gr.en, villa hade ,,sror't"futturfristoriskt 

yärde,,.n1 .'Skönhetsrådets yttrande mas§&krerar det- nyo g*ohur"r. Kommunekologen
an.qås art bygger i:otade "sd.lisynra och hotad* in***kt*r,,.
lämftir derrå nied Lrlf Sporrong som i sIJ_Nytr iigS hänvisar rill den langaprojekteringsriden och anser ari vi borde proi*rr*iuitidigare. l"g ,or" mötteA}ariemiska Hus i den hår vevan, vet am d*r ,*.o*difigiart få aäm-utr ändrasig. Akten dignar av tekniska urredningor, 

-"**., 
ingen grundlig

narurinvenräring Eörs rrors värdet tlir horad* ir,I*ti*r: Med t*ik* pä att <lyrprojekrering framhålls som a,rgumelr tör bygget så uorJ* ;rälig*, ennarurinvenrering ha ryrnrs njurgårdsförvalt"ingär skriveniff fa**iirelsenoch känner sig överkörda.
Geohuset ska byggas eftersom starka intresscnrer vill atr det ska byggasL tlrniversiretet.och byggintressena), För bygg*uiing*n biir Frescatiunversitetets
holiga e-xpansion en tiamkomligare veg aiiäxploirera Djurgården än arr ageraviil Dennispaketet och OS-anlaggnin-gar .Fr q; ;n I ,rä* 

-j.gg5 
lngeu: i.r,orra

, DJurgården/Frcscati i värlciens fcirita nätionatsru,fipurf, Att Åkademiska HusL skulle bry sig orn narionalsraclspark, Europas rnarkligaste ekbestånd, hotacle
arter, kulturmiljöer och plzurennssdemokraii ä. kuu*kJmy.ket tregärt, men ettrniljöunii,ersitet skulie kanske kunna ta bort cyklopet och se annat iin lokaler.

Hcnrik Waldenström, sryr*lseledamot Förbunrjet För Ekoparken


