
Minnesanteckningar fiirda vid Förbundet ftir Ekoparkens
ordftirandekonfer ens 7 I l2-9 S

1) Ordftiranden hälsade alla välkorrma och redogiorde däeefter kortfattat ftir
byggnationsläget i Ekoparken samt nämnde om Bengt Göranssons utredning om
möjliga andra nationalstadsparker.

Därefter gick ordfiiranden igenom ftirslaget till naturreservat ftir Norra Djurgården
där orsakerna till reservatsfiirslaget är hotande exploateringar samt människors
behov av rekreation och friluftsliv.FFE anser generellt att det behövs
bullerbegriinsningar, reduktion av störande $us, samt restriktioner v g främmande
arrangemång i Ekoparken.Sedan redogjorde Henrik Waldenström mer specifikt fiir
FEE:s remiswar som skrivits tillsammans med projekt Ekoparken/lVWF.

C arl- Johan Ihrfors b erättade däreft er att Djurgårdens hembygdsftirening reserverade
sig vad gäller remiswaret som man finner alltftir restriktivt och bitvis alltftir hårt
formulerat. Bland annat önskar man att $usspåren vid Stora skuggan ska vara kvar
samt att lastbilar ska ha möjlighet att köra in i området vid stora arrangemang.
Fältrittklubben bör vidare inte inga i reservatet. Inte heller önskar man bullervallar
vid Kl.Kritiken utml,nnade i en önskan om att FFE endast bör skriva egna remiswar
som deszutom bör gå ut på remiss till ftirbundets ftireningar.

Efter diskussion, där en del var for och andra emot fiirslagen, beslöts att FFE:s
remiswar inte ska iindras men att fiirbundet bör bevaka att den kommande
skötselplanen inte biir ftir hård vad gäller restriktioner ftir bland annat
idrottsevenemang.

Konferensen diskuterade även de mindre ftireningamas problem när man vill söka
tiflstand hos mlardighetema ftir olika slags arrangemang. Konstaterades att en
samorning av beslutsfi.rnktionen är mycket nödvändig. Som det är nu ger olika
myndigheter tilstand beroende på vilken aktivitet det gäller.

De fiirsamlade talade även om behovet av att restaurera träd i Ekoparken.
Nyplantering är också nödvändigt.

2) Vad gäller Länsstyrelsens hantering av NSP:s skötsel har FFE varit inbjuden till
Liinssfyrelsen ftir att ge sin syn på saken. Länsstyrelsen har ett antal grupper som f n
tittar på olika delar av NSP och hur de bör hanteras.

Kulturminnewården har bl a noterat att kulturlandskapet måste bli ordentligt belyst.

3) Ordfiiranden redogiorde därefter ft)r det fortsatta arbetet med Dennispaketet.
Miljöorganisationema (SMTR) har deltagit i miljöprövningurna av Norra liinken.
Konferensen uttryckte en önskan on att SMTR även i fortsattningen bör medverka.
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