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Kraftfulla ins atser l«rävs
för att rädda Norra och Södra Djurgården,
Haga-Brunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp.

UPPROPUTTALANDE

H* stadens politiker tappat balans och förnuft?

Man skulle kunna tro det, när stadens parker

och offentliga öppna platser börjar offras för

bostadsbebyggelse och kontor. Stadens parker

är lika omistliga som gator och byggnader.

Stockholms stora tillgångar på parker och

grönområden har giort vår storstad attraktiv

att leva och verka i.

I storstadsbegreppet ingår en evig efterfrågan

på central mark för exploatering. Tillfredsstäl-

ler man den, förkvävs staden. Detta måste våra

politiker inse.

Staden frirkvävs inte på en gång. Att ta en bit i
taget kan lätt framställas som oskyldigt. Men för

den sonn har kunskap och kurage att se i ett hel-

hetsperspektiv blir insikten förfärande. Stock-

holms översiktsplan upptar här naturskyddsom-

råde frir huvuddelen, men undantar Bergius-

vägens dalgång, Fisksjöängo Torphagen, Lilla

Frescati. De måste ingå.

Stadens parker får inte bli brickor i det poli-

tiska spelet att överleva ett val, vare sig det

gäller bostäder eller skatter.

Har inte Stockholm mer mark måste expansio-

nen ske i andra kommuner. Att bygga bostäder

på Djurgårdsmark är djupt olycklig oeh måste

på alla sätt förhindras. Djurgårdsmarken är

riksintresse och vår allra viktigaste kulturmark

och rekreationsområde.

Oerhört slående och imponerande är helheten

av vattenlandskap och skogar från Östersjön

rakt genom huvudstaden med Lilla och Stora

Yärtan, Stocksundsviken, Husarviken, Ladu- !
viken, Brunnsviken över Hagaparken upp till
Ulriksdal och Edsvikens västra strand. Här

möter ett kulturlandskap av oemotståndlig \_
skönhet och särdeles rik flora och fauna.

Redan 1913 väcktes frågan om att dra upp

gränser för en bevarad, oförstörd natur på

Djurgården i en riksdagsmotion av Karl Star-

bäck. Idag är denna fråga särskilt akut. Det

område, som återstod att värna 1963 var ca en

tredjedel av den fria mark, som fanns 1913. Den

fick dock ett skydd då riksdagen oeh Stockholms

kommun godkände 1963 års dispositionsplan frir

Djurgården. Denna har rivits upp genom



påtryckningar från Stockholms politiker. Nu

hotas Norra Djurgården och Brunnsviken-

området av stora exploateringsplaner, där

Stockholms kommun intar en farligt aningslös

och pådrivande nyckelposition. överst på listan

står en omfattande bebyggelse i dalgången mel-

Ian Universitetet och Lappkärrsberget. Den

bebyggelsen måste skrinläggas för alltid.
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Inringat område auser Ekoparken, sornfi)resktgits aa l{aturens Hus i en utred.ning initierad aa Ståthållarämbetet
Kartan rsisar Norra och Söd,ra Djurgå,rden, Fjiid,erholmarna, Haga-Brunnsoihen och Illriksdallsörentorp.
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Undertecknade organisationer m fl vill med detta upprop och uttalande verka

för att Norra och Södra Djurgården, Haga-Brunnsviken och UlriksdaUsörentorp

förklaras som nationell park skyddad genom lag för all framtid från vidare
L exploatering för vår och kommande generationers skull.
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Följ ande 22 föreningar stödjer uppropet/uttalandet
för att rädda Nlorra och Södra Djurgården,
Haga-Brunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp.

Bellevueförbundet (ca 100)

Confrdencen Rediviva Vänförening

Dj urgårdens 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 ( 1 14)

Norra Djurgårdens Vänner (210)

Solna hembygdsförening (650)

Solna-Sundbybergs Naturskyddsförening ( I 800)

Stiftelsen Rosendals trädgårdar

Stiftelsen Wenner-Gren Center

Stockholms läns hem-bygdsförbund (ca 45 000)

Stockholms Naturskyddsförening (I5 400)

Stockholms Ornitologiska förening (2 000)

Stockholmskretsen av Sällskapet Trädgårdsamatörerna (460)

Yårt Stockholm (52 personer + 6 föreningar)

Projekt - Ekoparken -WWF

För ytterligare information kontakta någon av ovanstående föreningar.
Nedanstående föreningar eller personer kan även besvara eller vidarebefordra förfrågningar

Haga-Brunnsvikens Vänner, Box 7161, 17107 Solna, B. Edlund 08-716 38 10

Norra Djurgårdens Vännero Docentbacken 5, 104 05 Stockholm, B. Rapp 010-39 91 86
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