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Till: 
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    Gatu- och fastighetsnämnden 
    Att: Roger Mogert 
    Stadshuset  

105 35 Stockholm 
 
 
 
Hej Roger! 
 
Angående bildande av stiftelse för  Stockholms grönstruktur. 
  
I december 2003 fattade Gatu- och fastighetsnämnden ett inriktningsbeslut om att bilda en 
stiftelse för ”bevarande av biologiska och rekreativa värden i stockholmsregionen”. I samband 
med beslutet uppdrog Gatu- och fastighetsnämnden till Gatu- och fastighetskontoret att 
skyndsamt inkomma med ett utarbetat förslag till stiftelsebildning. Med detta förslag som 
underlag fattades i juni 2004 ett beslut om stiftelsebildning vilket inkluderade stadgarna för 
stiftelsen. Det beslutades också att Gatu- och fastighetskontoret till Gatu- och 
fastighetsnämndens möte den 17 augusti skulle inkomma med förslag över vilka fastigheter 
som ska ingå i stiftelsen. 

Nätverket Skydda Storstockholms Gröna Kilar, bestående av ett stort antal miljö- och 
friluftsorganisationer, mottog dessa beslut med tillfredsställelse då nätverket länge arbetat för 
att en sådan stiftelse ska bildas. Genom att föra över stadens markinnehav till en stiftelse, med 



huvudsyfte att förvalta egendomarna på ett sätt som främjar friluftsliv och naturvård, visar 
Stockholms stad att man är beredd att ta ett långsiktigt ansvar för egendomarnas naturvärden 
och stora betydelse för kommunens innevånare. 

Inför Gatu- och fastighetsnämndens möte den 17 augusti fanns punkten om stiftelse inte med 
på dagordningen. Inte heller på dagordningen inför nämndmötet den 7 september finns 
punkten med. Detta väcker naturligtvis oro. 

Vad är förklaringen till att ärendet inte kommit upp på dagordningen?  
Våra organisationer är självfallet villiga att på olika sätt medverka till att stiftelsebeslutet 
genomförs på ett bra sätt och ser fram emot fortsatta kontakter kring ärendet. Har du 
möjlighet att träffa oss i ärendet? Om inte ser vi fram emot ett skriftligt svar! 
 
Med vänliga hälsningar 
Nätverket Storstockholms Gröna kilar  
genom  
 
 
Mårten Wallberg 
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
 
 
Svar skickas till: 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
Att: Mårten Wallberg 
Norrbackagatan 80 
113 41 Stockholm 
 
E-post:  marten.wallberg@snf.se 
Tel:  08-644 52 70, 0733-746 714 
 
 
 
 
 


