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Skrivelser ang nationalstadsparken./Ekoparken
- korta, positiva tips till förbättringar, presentera Rotary
- engagerande, ei politiskt kåinsliga ämnen

Brev nr 1:

ATT: informationsdirektör Matti Laine
Stockholm Energi AB

/-xtas fil!
Ang fötffifiltrg av världens första nationalstadsparkw
Stockholm Djurgarden Rotary Klubb är en av x klubbar i Stor-Stockholm. Som alla
Rotaryklubbar har vi olika mål för vär verksamhet. Vårt mål för klubben itr bL a
att värna om nationalstadsparken Ekoparken där Djurgården ingå,r.

Djurgärdsförvaltningen har inom sina statuter att man får ta upp arrenden och
hyror för Djurgårdens förskönande, vägar och broar och Karl XV var en regent
som gjorde sig kZind för att viirna om Djurgärrdens skönhet. Fula byggnader kunde
drabbas av rivningsuppmaningar direkt från kungen. '

Inom vårt område - Djurgården - kan vi konstatera att det finns ätskilligt att göra
för att försköna miljön. Säirskilt har vi lagt måirke till att Energiverkets elskåp och
transformatorstationer inte är en särskiit vacker företeelse i Djurgårdsnaturen.
Den "försköning" som klottrarna bidrar med på dessa favoritobjekt förvärrar läget
ytterligare.

Stockholnt Djurgården Rotary Klubb föreslår arf Stockholm Energi AB nu inför
Kulturhuvudstadsåret förskönar sina elskåp, transformatorstationer o dyi. En del
kanske kan mälas i den djurgårdsgröna färg som Djurgårdsförvaltningen
anvåinder eller kläs in i trä på ett vackert sätt. Detta kzrn ju bli en spjutspets i den
kampanj som kulturhuvudstaden ska göra för ett vackrare Stockholm. Var kunde
detta vara mer positivt än just på Djurgården i Ekoparken - världens första
nationalstadsperrk. Vi är övertygade om att inte bara rotarianer kommer att glädjas
åt denna försköning utan även de miljontals (!) flanörer som besöker Södra och
Norra Djurgården varje år.

Med vänlig häIsning,

L

L \ t b 32 oo--Sten Wiberg, president
( Stockholm Djurgården Rotary Klubb L
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Brev nr 2:
ATT: informationsdirektör x

Storstockholm Lokaltrafik AB
(röra,a N?,@",

t L Gor-), Sir-* ,f ,L:L
Ang spårbuller i världens första nationalstadspark

Stockholm Djurgården Rotary Klubb är en av x klubbar i Stor-Stockholm. Som alla
Rotaryklubbar har vi olika mål för vär verksamhet. Värt mål för klubben är bl a
att värna om natiollalstadsparken Ekoparken där Djurgården ingår.

Vi kan konstatera att under promenader i detta natursköna område störs man
kraftigt av skarpa gnisselljud från spårvagnen över Lidingöbron. Detta är lite
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extra synd eftersom Norra Djurgård.en i övrigt är en sådan fin oas för
stockholmarrra. I norra delen av nationalstadsparken ligger Haga-Brunnsviken
och Ulriksd.als slottsområde som störs av motsvarande ijud från Roslagsbanan. I
Göteborg har man enligt uppgift planterat gräs och åven gjort andra åtgärder för
att dämpa motsvarande oljud från spårvagnarna.

Stockholm Djurgården Rotary Klubb föreslår att SL nu inför
Kulturhuvudstadsåret vidtar åtgärder för att komma till rätta med det oljud som
!.u:vlårr stör promenafderna i ovannåimnda kungliga parker.

Detta kan ju bli en spjutspets i den kampanj som kulturhuvudstaden ska göra för
ett bättre Stockholm. Var kunde detta vara mer positivt än just i Ekoparken -
världens första nationalstadspark. Vi är övertygade om att inte bara rotarianer
kommer att glädjas åt denna förbättring utan även miljontals (!) flanörer som
besöker Ekoparken varje fu.
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Med vänlig hiilsning,

7- Sten Wiberg, president
( Esoctt olm Djurgården Rotary Klubb ,
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Brev nr 3:

ATT: vägdirektör Hans Rodhe
Vägverket Stockholm

Itth$a
Ng bd.+er i världens första nationalstadspark' " b;fua qu&*W
Stockholm Djurgarden Rotary Klubb år en av x kiubbar i Stor-Stockholm. Som alla
Rota-ryklubbar har vi olika måI för vår verksamhet. Vårt mål för klubben iir bl a
att värna om nationalstadsparken Ekoparken där Djurgården ingiär.

Vi kan konstatera att under promenader i detta natursköna omräde störs^rnan
kraftigt av vägbuller från f f ä motorvägarna kring Brunnsviken. Detta stap? for
mycket buller för de som flanerar i de natursköna områdena i Haga och Norra
Brunnsviken, och Ulriksdal. Visserligen har ett oväntat vackert builerskydd
lyggts i nordvästra brunnsviken och en bullervall utformats i Linvävartorpet.
(Den senare fungerar dock daligt p g a avståndet till vägeg) Tyväirr kan konstateras
att fortfarande är större delen av nationalstadsparken dränkt i buller och det
gåiller siirskilt områdena öster om E4 från Stallmästaregården upp till Sörentorp.
Därefter vidtar däremot mycket eleganta och effektiva bullerskydd i Sollentuna
kommun.
Stockholm Djurgarden Rotary Klubb föreslår alt Vägverket i Stockholm
Kulturhuvudstadsåret vidtar åtgåirder för att komma till rätta med det all
buller som tyvZirr stör promenaäderna i ovannämnda kungliga parker.

Detta kan ju bli en spjutspets i den kampanj som kulturhuvudstaden ska göra för
ett båttre Stockholm. Var kunde detta vara mer positivt åin just i Ekoparken -
världens första nationalstadspark. Vi är övertygade om att inte bara rotarianer
kommer att glädjas åt denna förbättring utan även miljontals (!) flanörer som
besöker Ekoparken varje år.

nu inför
tför/höga

Med vänlig häIsning,

Rotary Klubb
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Brev nr 4:
ATT: generaldirektör Ingemar SkogÖ

Luftfartsverket

Angl@r. i världens första nationalstadspark
hlktz t Nd*,;4'x

Stockhoim Djurgarden Rotary Klubb är en av x klubbar i Stor-Stockholm. Som alla
Rotaryklubbar har vi olika mål för vår verksamhet. Vårt mål för klubben iir bl a
att värna om nationalstadsparken Ekoparken där Djurgården ingår.

Vi kan konstatera att under promenader i detta naturskÖna område störs man
kraftigt av flygbuller från små och stora flygplan. Särskilt stÖrande är
småflygplan som verkar lägsniffa på otillåten höjd över norra Brunnsviken. En
del är- nojesplan men en del är enligt uppgift väderrapportörer till olika
radiostationer. Vi hart äyen uppmärksammat vägbuller och rälsbuller i
nationalstadsparken men;6ser att flygbuller är en,. icke oväsentlig faktor fÖr den
som uppsöker en kunglig park för att fä lite lugn och ro.

Stockholm Djurgården Rotary Klubb föreslår att Luftfartsverket nu inför
Kulturhuvudstadsärret vidtar åtgärdel för att minska antalet flygaktiviteter över
nationalstadsparken samt blir uppmärksam på problemet med lågflygande
småflygplah. Om man kunde få fram en rekommendation till flygklubbar och
flygföretag att undvika att flyga över nationalstadsparken vore detta en stor

att inte bara rotarianer kommer att glädjas åt
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miljöhändelse. Vi Zir övertygade om
denna förbättring utan även miljon
år.

Med vänlig hälsning,

tals (!) flanörer som besöker

Sten Wiberg, president Stockholm Djurgården Rotary Klubb

Brev nr 5:

ATT: piandirektör x
Länsstyrelsen Stockholm, planeneheten /*t ak!*q

ken

J**
"".(Utu*

ZW v'L'tll
§hk L1

Gv-
Qgg-itMtien ofir världens första na

Klub

att om nationalstads

It
alIa

qtl

\tr- ingår

L. Vi kan konstatera att under promenader i
,".;73)

detta finns det ingen information om
vad nationalstadsaprken omfattar. Några av vära medlemmar }:rar fÖrsett sig med
kartor över omrädät men det normala vore kanske att man vid lämpliga entr6er
fick se en informationsskylt och tillgång tiil en informationsbroschyr. Vi vet att
det pågår en tåvling om tre större entr€er till nationalstadsparken rnen vi tänkte
oss någor mindre pretentiöst som skulle finnas vid alla naturliga ingångar till
parken, ungefåir som länsstyrelsens information vid naturreservat.

Stockholm Diurgården Rotary Klubb föreslår att Länsstyrelsen i Stockholm nu
inför Kulturhuvudstadsåret vidtar åtgärder för att förbättra informationen om
nationalstadsparken. Vi är Övertygade om att inte bara rotarianer kommer att
glädjas åt denna förbättring utan även miljontals (!) flanÖrer som besÖker
Ekoparken varje år.

Med
ten

häisning,
t Stockholm Djurgarden Rotary Klubb .


