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Ibland f å r j 
"q f rågan hur det- komm.er sig aLL j-g, som är

nc.lriänni-nq, har engagarat- nrig så hårt tör St-ockho-i.ms mij-jii och Cå

särskilt Ekoparken- TiIl dem brukar j-q säga: Ä.yen om jag bor ute otl/voV.t1

i Bonhamn i FIöqa Ku*ten, så är
ffuoht*tlt*t tL.poth M4 dc lrqt

r ågrx-

L

Brunns.ri.ken Djrrrqårclen en för mig omistiig deL i min huvuclst-ad

§tockholm " Ät.t, $om nor r länning f å den LackEammä uppqif Len atL

s[-ötta många *tockholrnares '-nisioner om sina hi:;t-or iska parker:,

n.1 Luror...råden, hji;Lor:i-ska birggda mifjöer, har: inneburit- sLunder a\.r

g-i å<i je m*n också r:ädsla t.ör .rad som kan hända om f el beisl-ut

-L-rLl-f1:j -

StockhoLm är {cn ar-r .-rär1d-=ns r:ackra.ste städer gch är ock::å ut sedd

t-i l-1 europrln; ku,Lturhu,.rud:;t,rrd år 1y98. St.ockholmr; skönheL har ocks:å

var- it 6-:n .inspi.riit-ionskä11,r l.ör konstnär.er och törfat.Lare.

Konstnären Gunnar Erhnerr €r Ångermanlänning, har tecknat sitt

Stockholm som sLaden på vatt.net.. Han såg det hrlå, men st.uderar man

teckningarna närmare, åer man ock*å aLL där finn*; Iummiga träd och

frodig grönska" Fer,Anders Fogelström har i serien "I{ina drömmars

stad" också på ett livfultt sät,t gestalt.at sLadens sjäL.

fuah'ar""/Srar,lur trra*o'leskr-n et+ na.h'dtotl t'krio7 offt' ircG'h*etdvc(a 1'm"aVe"

S/"rLh.l,.ö €LoVouL
Jag har drivi!. på arbe;t.et. med att 4rr riki:*a+:fturg;:grunn-,?fu-

l;eua.t.ag -rqa) STADS
Fj+r-g@ skalb*{.. 6-av rrärldens f örsta nationalsLadsparker. på

$å vis kan vi manifestera de omistliga värden som det området har

för str:ckholm nch därmed tör hela Sverige. Området irar stor i..
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bet-ydei-se fijr den bi.oi.oq-iska mångfalden, för människors inöjliqhet

ti.l-1 rekreation och som kulturhisLor j sk mi i jö " vi kan int,e r- iskera

att det- biL i,ör. hit- sLr-'iml as sönder-, via mer ell-er rni-nrir,e

nödr"'åndiq.e er:p i oaLer-'i ng$pr o jekt -

Orn rri tår mö jl-iqhr+t at-[- t-räf f as i bör: jan ar; näsLa sekeL, då hoppa*

jaS at-L 1.,'i kan kon:;t-at-era at[-. SLockhoim, $oni en a-,r de ftirsta

huvudstädeln., på aI lrrar bör jat uppf ylla Rio-konf erensen!r måi om

"sustainabl e Ci-t, Les " .- Håttbi1 ra städer - Studi ebesökare komm*r f rån

når och f jiirran töl att- se hur: det är möjiiqt at1- kombinera

$Lorst-ad::pulsen mecl en miljö $om success.ivt ut-vecklat-s rnot hå11bar

ut veckl inq . i St-ockhoirn f -Lnns då -int-e trara nati onal":, t-adsparken .

rönområdenlf har totalt sett ökat och lufLen blivit renare. AlIt

tier kommer aLL inse att" rri måst--e ha en iuft son^, qår at,t andå*

uLån lctrI:ar err t-r.rt ikmi L jö där f oCgäng.rre och eykl j sLelr .int-e

tret-rak-1-.rs ;orii ."ri-il ebr åd och där parker och gr iinorrr åden sk,epar

91 äntor i "t.rrd:;mi 1 jön " GIänLor $om qer mö jlighet- t i-ii

vederkr.rickelr';e och konLempl,aLi.on i en :;tad rom int-e ;>1,aneras på

Lrafi.l<ens rrilLllor, uLan efter människornag och föret-agen* behov"

t tuwru"*fr

<,)

L

FTif jö* och naLurresursciepart ement.et har f ör*slagit hur man kan

i F,i I rl a en naLir:nalsLadspar:k av området genom f ärn in begreppeL iL

naturre:iurs1-agen- I'örslaget innebär precis det projekt BkoparkenA*S€
f ,th Pviil/ DeL hretonar områdets unika och sLorartade nat"ur-, frilufts-
tr* '

Xrttrtltho ""n kult-urk,-,alit-eter. EtL varakI-igt- skydd *kapas qenom

Lrnt*d' nationaistadsparksbegreppet, där grundprincipen är att- det
'6,rWff*',-^istoriska 

randskapet k:eT aras och nu''rarande nat'ur- och parkrnark

inLe bebirggs. Stockholm får dessuLom en turistattraktion som få

storstadsområd*n kan ståta med.



+F or a- 4 !
, L v i Li L i, UL - UU i;ilUt.. l^,Udiltle;Ltir it i r

ELt:;tort. ant-al" rnvnrligheLer och organiiat-ioner har yt,trat sig ö.rer

f.örsJ,ager-. Dr:n riv,er...äl digande ma joriteten är posit-ir-r, och deL är

för miq Ern qiäclje atL meddela att reqe+ringen planerar at-t -1,ämna en

proposi,tion r- i i. 1 r j ksdagen i bör jan av juni l DeL är ocirså på :; in

plat-s aLL poängle'ra c-rt-L jag har haft mycket god hjäfp a\r ,rlla er

som ant-inqen iriir era org.rni$ationer eller scrm pirvcrtper--:oner sLött,

och -i ns;pir era.L- d+t-t-cr trr bete. ULan er hrrde det ,ridriq var it

möjligt' e il sfut
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