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Skydda återstående del av Hammarbyskogen med ett naturreservat 
 

Nätverket Ny Grön Stad (NGS) består av ett 15-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i 

Stockholmsområdet som bl.a. samarbetar kring att skydda Storstockholms grönområden. 
 

Vi har under en tid följt Stockholms stads arbete med att skydda grönområden, och vi 

konstaterar att arbetet går trögt. Just nu tycks cirka fyra grönområden vara aktuella för 

naturreservat eller ev få ett biotopskydd. De tycks vara Fagersjöskogen, Majroskogen, 

Ålstensskogen-Storskogen, och sedan längre tid tillbaka även Kyrkhamn-Riddersvik, samt ev 

några kommande områden med biotopskydd (7 kap MB). Vi i Nätverket kommer att bevaka 

reservatsbildningarna så att man inte även här undantar alltför stora delar för exploatering. 
 

Ett område som vi med flera anser är mycket viktigt för Stockholms grönstruktur, och för 

både närboende och besökande utifrån, är återstående del av Hammarbyskogen, från 

Hammarbybacken-idrottsplatsen i öster, i riktning västerut längs med Hammarbyvägen mot 

Gullmarsplan, se bifogad karta. Hammarbyskogen måste få ett hållbart skydd för framtiden. 
 

Hammarbyskogen ligger i eller förlängning av en av de viktiga Storstockholms Gröna Kilar, 

nämligen Tyrestakilen. Syftet med Gröna kilen är bl.a. att ha kontakt med Årstaskogen. 
 

Nätverket Ny Grön Stad och undertecknade organisationer föreslår och önskar att 

Stockholm stad startar arbetet med att skydda återstående delen av Hammarbyskogen 

som naturreservat, se bifogad karta. (Alternativt förs till Nackareservatets naturreservat.) 

Vi önskar besked att arbetat kommer att starta! Diarienummer önskas. 
 

Grönområden är viktiga för att Stockholmsområdet ska kunna vara en attraktiv region. 
 

Hälsningar 

Nätverket Ny Grön Stad 

 

 

……………………………….. …………………………………. …………………………………….  

Lena Vängstam                                               NN Anders Tranberg 

Naturskyddsföreningen Sthlms län Rädda Hammarbyskogen Stockholms Naturskyddsförening 

 

 

…………………………………. …………………………………………. …………………………………….  

Gunnar Eriksson  NN? Jan Åman 

STF Stockholm Lokalavdelning Förbundet för Ekoparken? Nacka Miljövårdsråd 

 

………………………………… ……………………………………… .. ……………………………………  

Karl Mikael Lundin Birgitta Palmers Ronny Fors 

Bevara Årstaskogen Södermalmsparkernas Vänner Naturskyddsföreningen i Nacka 

 

 

………………………………… …………………………………………. ……………………………………  
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…… föreningen  ….föreningen              ……Föreningen 
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