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I detta nummer:   Gåva till förbundet 
    Gröna Lund till Europadomstolen 
    Länsstyrelsen granskar Hasselbacken 
    Prövningstillstånd begärt för Stallmästaregården 
    Expertkonferens Cities for biodiversity 
    Hästa gård 
     

I detta nyhetsbrev delar vi ett urval av den mängd nyheter som finns på vår hemsida och Facebooksida. 
Passa på att njuta av vintern i Nationalstadsparken! 

Testamentarisk gåva till förbundet 
Allan Edblom, styrelsemedlem 2018-2021, gick bort i oktober 2021. I sitt testamente donerade han en större summa pengar till 
förbundet. För detta är vi ytterst tacksamma. Läs mer 

 
De boende tar Gröna Lund till Europadomstolen 
De ideella organisationerna förlorade målet i Mark- och miljödomstolen. Gröna Lund kan nu bygga ut berg- och dalbanor över 
hela tomten mellan Liljevalchs och stranden förutsatt att Kungliga Djurgårdsförvaltningen arrenderar ut själva stranden. De 
bullerstörningar som de boende på Falkenbergsgatan/Allmänna Gränd då kommer att utsättas för är ett brott mot den 
mänskliga rättigheten till privatliv och ett fredat hem. Detta klagomål har nu framförts till Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter. 
 

Länsstyrelsen granskar Björn Ulvéus planer för Hasselbacken 
Trots invändningar från inte bara FFE och andra organisationer, utan också från länsstyrelsen, forcerades detaljplanen för 
Hasselbacken. Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens hembygdsförening m.fl. har överklagat till Mark- och miljödomstolen. Där 
är ärendet nu pausat i väntan på vad länsstyrelsen kommer fram till. Läs mer 

Stallmästaregården – prövningstillstånd är begärt 
Gert Wingårdhs gröna plåtskjul underkändes av Riksantikvarieämbetet. Trots det medgav länsstyrelsen att byggnadsminnet 
skulle få ändras (förvanskas), liksom Mark- och miljödomstolen. Detta och andra skäl har gjort att förbundet och andra 
organisationer begärt prövningstillstånd så att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet. Läs mer 

Cities for biodiversity 
Den 5-7 oktober nästa år planerar Förbundet för Ekoparken att hålla en expertkonferens om biologisk mångfald i städer. 
Förhoppningsvis får vi pengar från Nordiska ministerrådet. Vi har redan börjat bjuda in experter och sätter nu ihop ett 
preliminärt program. Detta kan ses som en logisk fortsättning på förbundets pollineringsprojekt i Nationalstadsparken.  

Föreningskonferens på Hästa gård 
Den 8 oktober ordnades en föreningskonferens på Hästa gård på Järvafältet. Syftet var att informera om den upprustning som 
pågår samt att diskutera framtida användning i förhoppningen att det åter skulle kunna bli ett fungerande stadsjordbruk. Läs mer 

Tipsa oss! 
Glöm inte att tipsa om händelser i Nationalstadsparken! Har ni evenemang eller nyheter som ni vill dela via vår hemsida? Mejla 
kommunikation@ekoparken.org. 

https://ekoparken.org/minnesord/
https://ekoparken.org/hasselbackens-lusthus-kan-aterforas-efter-lansstyrelsens-besked/
https://ekoparken.org/stallmastaregarden-ffe-och-haga-brunnsvikens-vanner-begar-provningstillstand/
https://ekoparken.org/lyckad-foreningstraff-pa-hasta-gard/
mailto:kommunikation@ekoparken.org

	Ekopark-Nytt 3/2022/11/  Förbundet för Ekoparken, FFE, värnar, vårdar och visar Nationalstadsparkens natur- och kulturområden  __________________________________________________________________________________________________...
	Länsstyrelsen granskar Björn Ulvéus planer för Hasselbacken

