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Förbundet {ör Ekoparken
(43 samv. org. i Stor- Stockholm)
Kommittdn för Gustavianska Parken
Haga-Brunnsvikens Vänner

Stockholm den 24 juli 1996

Statsrådet Marita fll.",skog
Kulturclepartemen-tet

fax: 21 68 19

Statsrådet Anna Lindh
Miljödepartementet

fax:.21"96 28

Bästa Anna Lindh!

kulturhu qv

nationalstadsparken med inriktning på kultur- och kunskapsturism

Nationalstadssparken utgör en viktig del av inte bara vårt kulturarv utan även Europas
(se brev från Europa Nostr4 bil. 1). Det vidsträekta parklandskapet har under flera hundra
år utnyttjats för folklig rekreation, friluftsliv och- idrott und.ep€+*a&md*i*r. Här finns
således stora våirden för ett brett spektrum av intresseinriktrungar.

Intentionen med inrättandet av nationalstad-sparken var inte bara att ge den ett starkt skydd
utan oekså att "förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den
biolopska mångfalden" (prop 1994195:3, sid 43). Inrättandet förväntades långsiktigt
medföra en stor samhällsekonomisk vinst, och det angava också att: "Ett s§dd av området
kan ses som ett viktigt led i arbetet med att utveckla Stockholm som europeisk
kulturhuvudstad oeh att öka landets attraktionskraft för kvalifieerad utveckling av
näringsliv oeh offentlig verksamhet." (prop 1994195:3, sid 48).

I utredningsuppdraget {}l{95 311!7) från miliödepartementet till länsstyrelsen i Stockholm
om vfud och skötsel m.m. av parken ges flera exempel på åtgärder för att utveckla parken.
Vidare anges att det är "naturligt att nationalstadsparkens möjligheter att utgöra en viktig
del i kulturhuvudstadsprojektet tas till vara i arbetet med att skydda och utveckla
nationalstadsparken." I denna anda har också parken utsetts till ett s.k. ankartema inom
ramen för kulturh-uvudstadsåret.

Som ieleella organisationer vill vi ge vårt stöd åt initiativ som leder till att man nu
går från ord till handling. I våra kontakter med Stoekholms och Solna kommuner samt
Ståthållarämbetet upplever vi en vilj+ inte minst bland tjänstemännen, i samma riktning.
Samtidigt har det, bl.a. från Solna kommun i flera skrivelser, uttryckts en förhoppning att
statliga med-el skall tridra till denna utveckling.
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Vi ..,i11 därför betona vårdet av ett statligt stöd till kulturhuvudstadsåret som innebär en
riktad och öronmärkt satsning på nationalstadsparken. Ett statligt engagemang av denna
karaktär tord.e även underlätta ett intresse för en medverkan {rån näringslivet.

Vi ser det som r.iktigt att denna satsning blir långsiktig oeh inriktas på att genom kAekrcla
åtgärder stärka områdets attraktionskraft för kunskaps- och kulturturism.

Det är vår förhoppning att som ideell folkrörelse få ge vårt bidrag till en satsning av denna
karaktär och vi utvecklar gåirna dessa tankar i ett möte med er.

För
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Med ränlig hälsning

Richard I\,[rrray
Ordförande

Drottningsholmsv. 1

112 42 Stockholm

Eva Nordenson
Ordförande

Furusundsg.5
11,5 37 Stockholm

Peter Sehantz
Vice ordförande

Idungatanl0
113 4.5 Stockholm

I

W
gm Peter Sehantz

Bilaga 1: Brev från Europa lrJostra till riksdagens talman, den 21 oktober 1993. Dnr KK2-260.


