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\ Turism - en fantastisk möjlighet för nationalstadsparken.

Som ni alla känner till så har området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården blivit
Sveriges första nationalstadspark. Solna och givetvis Stockholm har nu en unik
möjlighet att lyfta fram nationalstadsparken på världskartan. Frågan är om inte detta
område utgör en del av världsarvet. Dess kulturskatter, stora naturvärden, det
väldefinierade parklandskapet - det gröna landskapet nära storstadens stenstadsområden -
centralt placerat i regionen, ger oss stora möjligheter att utnyttja området för turism.

Jag har därtör skrivit en motion till Solna kommunfullmiiktige om att staden skall satsa
på turism. Det skall vara en turism som grundas på hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i parken. Turismen skall grundas på en helhetssyn på miljön;
ett kretsloppstänkande; Ekoturism som innebär att miljön inte får skadas. kdorden för
satsningen på turism från stadens sida borde vara Värna Visa Vårda. Som begrepp har
detta lanserats av Projekt Ekoparekn/WwF på naturhistoriska riksmuseet.

Den fråga som man givetvis måste stälIa sig är om turism innebär ett hot mot parken.
Rätt hanterat tror jag snarare att turismen kan bli ett mentalt s§dd för området. Vem
kan i dag tiinka sig att göra stora ingrepp i Gamla stan i Brygge eller i Venedigs
centrala delar.

Motionen tar upp många aspekter på turism i nationalstadsparken på både lång och kort
sikt. Den berör enhetlig marknadsföring, kommunikationer, utbildning av guider; porten
till Hagaparken och förslag om att det bör skapas ett Hagamuseum, ett 1700-
talsmuseum och en l7O0-talsteater.

Har du synpunl«er och ide6r på min motion - hör av dig till mig på telefon, bostaden
08-730 32 94 eller arbetet 08-665 29 59 (måndagar även Solna stadshus 08-734 24 l0).
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