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. . . att så litet är kvar. . . !

. . . att stadens aptit är så stor. . . !

22 organisationer inbjuder till presskonferens i
Gula villan, vid slutet av Svante Arrhenius väg, nordöst om

F-huset, Stockholms universitet (se bilagd karta)o
tisdagen den 14 maj kl 10.00 1991 med anledning

av bifogat upprop.



f.JrU* de senaste åren har vi sett hur lätt det varit att göra

anspr:åk på central mark, som stadsbon helst velat se fri. På den

har byggts och planerats bostäder, arbetsplatser och trafikleder.
De har också en inneboende kraft att föröka sig själva. För att
bryta denna trend måste Stockholm söka sig andra vägar för sin

utbyggnad.

Stadens skönhet, befolkningens rekreationsområden, landskapets

särart har märkligt nog inte varit tillräckligt starka argument för
att värna Dj urgården-Haga-Brunnsviken-Ulriksdal-Sörentorp,
som nu särskilt eftertraktas. Detta ännu ganska väl sammanhäng-

ande gröna kulturlandskap är dock en viktig ftirutsättning för
den livskvalitet Stockholm ännu besitter.

Andra storstäder har bebyggt sina gröna närområden och endast

lämnat små öar kvar som parl<er med konstlad skötsel och ett
mycket fattigt biologiskt liv. Sådan exploatering har genomförts

med stöd av bristande framtidsvisioner. "Vårt" område är ännu

ett rikt levande ekosystem med stor artrikedom av flora och

fauna. Det är något vi måste vara mycket rädda om. Men det är
känsligt som en skör väv. För att det ska kunna leva vidare måste

dess gränser fastläggas och respekteras, annars är det lätt att
naturen försvinner ett litet stycke i taget.

Vi vill med denna presskonferens visa och informera om områdets

tillgångar och peka på de hot som den planerade exploateringen

utgör. Det behövs en helhetssyn, som kan freda och vårda vårt
område och dess biologiska mångfald. Av det skälet arbetar vi
i en bred samling för bevarandet av området i enlighet med

Ekoparken vars utsträckning redovisas på kartan i uppropet.
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Inledning av Birger R"pp, Norra Djurgårdens Vänner

E
Mera natur i närmiljön! Ekoparken nytt WVF-projekt i

Stockholm. Jens Wahlstedt, Världsnaturfonden WWF

E
Ekoparken, sammanhängande natur- och kulturpark.

Henrik Waldenström. Naturens Hus

E
Naturen - en levande verkstad. Lars Krantz,

Stiftelsen Rosendals trädgårdar"

E
Hoten mot "vårt" område. Bengt Edlund,

Haga-Brunnsvikens Vänner

Välkomna den 14 maj kl 10.00. Yi hjälper till med dokumentation
om området och komrnenterar den tänkbara utveckling som står

för dörren. Vi bjuder på utflyktsförtäring.

Vid förfrågningar: Bodil HammarbergTel.08-27 27 73

För de 22 organisationerna: Bengt Edlund, Erik Elvers, Per-Gunnar Högman,
Carl-Johan Ihrfors, Lars Krantz, Nils-Erik Landell, Birger Rupp, Bo Swed6n,

Jens Wahlstedt, Bernt'Wrange



Följand e 22 föreningar stödjer uppropet/uttalandet
för att rädda Nlorra och Södra Djurgården,
Haga-Brunnsviken och IJlriksdal/Sörentorp.

Bellevueförbundet (ca I00)

Confidencen Rediviva Vänförening

Djurgårdens Hembygdsförening (940)

Friluftsfrämj andet, Stockholms distriktsförbund (23 800)

Föreningen för Dendrologi och Parkvård (800)

Föreningen Natur och Samhälle i Norden (330)

Föreningen Stora Skuggan (246)

Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (10 000)

Föreningen Trädens Vänner, Nyköping

Haga-Brunnsvikens Vänner (500) 
.

Koloniföreningen Bergshamra (I14)

Norra Djurgårdens Yänner (210)

Solna hembygdsförening (650)

Solna-Sundbybergs Naturskyddsförening (1 800)

Stiftelsen Rosendals trädgårdar

Stiftelsen Wenner-Gren Center

Stockholms läns hembygdsförbund (ca 45 000)

Stockholms Naturskyddsförening (15 400)

Stockholms Ornitologiska förening (2 000)

Stoekholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna (460)

Vårt Stockholm (52 personer + 6 föreningar)

Projekt - Ekoparken - WWF
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