
Gott nytt valår 
– Vi har kraft att förändra

Först vill vi hälsa alla nya medlemmar hjärtligt välkomna in i
vår krets.

I naturskyddsföreningen har vi som valspråk ”Vi har kraft att
förändra”. 100 år på nacken och över 100 envisa segrar har gett
oss styrka och hopp att fortsätta arbetet för en hållbar värld, i
Sverige och i våra kommuner. Tänk så mycket vacker natur,
fåglar, blommor och djur som annars hade gått förlorade i vårt
land. Om alla hade resonerat ”vi har så mycket natur, så om de
tar lite, vad spelar det för roll” – eller ”det får någon annan ta i”
– då hade vi nog inte kunnat glädja oss åt exempelvis Vinter-
skogens naturreservat. Jag vill passa på att framföra ett varmt
tack till kommunens tjänstemän Gunilla Isgren, Britta Ahlgren
och Anna Avilov som lyckats baxa ärendet igenom alla instanser
och hittat finansieringsformer m.m. Till den lyckade invigningen
med musik, tal och trumpetfanfar av Johanna Isgren kom ca 300
glada personer.

Förhoppningar
2010 – ett nytt år, ett nytt decennium fyllt med förhoppningar
om klokare globala och lokala klimatbeslut än Köpehamns-
mötets misslyckade. Där krävdes koncensus av 191 stater för
att ett bindande klimatavtal skulle ha lyckats. Näst intill en
praktisk omöjlighet, med alla olika förhandlingskulturer och
förutsättningar för ekonomisk utveckling.

Man måste ställa sig frågan om det inte är dags att hitta helt
nya förhandlingsformer, påtryckningsmedel för att lösa klimat-
krisen. Varför måste det vara koncensus i detta allvarliga läge?

Ett förenklat förslag
Omförhandla handelsavtalen med alla dessa bakåtsträvande
koldioxidproducerande länder. Varför inte införa en hög importtull
på alla varor som kommer därifrån. Pengarna skulle kunna gå till
att finansiera utvecklingsländernas klimatsmartare utveckling.
Tullsatsen skulle stå i proportion till utsläppen per capita. På så 



sätt skulle de som inte vill vara med ändå tvingas, på ett rättvis-
aresätt, att finansiera en omställning om de vill fortsätta att
exportera.

Ljus i mörkret
En annan förhoppning som föddes före jul var då jag blev inbju-
den till Pakistanska, Indiska och Bangladeshiska Föreningen
att delta i en fest och tala om naturskyddsföreningen och plan-
etens utmaningar. Tänk om vi kunde starta ett samarbete i
naturskyddsföreningen med deras föreningsmedlemmar likt den
Somaliska Naturskyddsföreningen. Det blev en trevlig fest med
dans, sång och uppträdanden i vackra dräkter.

Jafar Ali Mughal blev ny medlem bums! Härligt. Alla goda
krafter på jorden måste engageras. Oavsett kulturer, politik och
religioner. Jafar berättade om en by i hans land som nyss spo-
lats bort på grund av att en glaciär som smält ner.

Välkommen Jafar! Vi har gemensamma utmaningar.
Biologisk och kulturell mångfald ger kraft att förändra.

Hågelby och valåret
Vi har skickat vårt yttrande till kommunen över Hågelbyparken
med en alternativ lösning. Läs och sprid den, tala gärna med
era vänner om läget, den finns på vår hemsida. 

De flesta synpunkterna i vårt tidigare yttrande från 23
november 2007 kvarstår och understryks av konsultens mycket
kritiska miljökonsekvensbeskrivning. På grund av den illa val-
da platsen föreslås 17 nya utredningar beträffande landskaps-
bilden, kulturmiljön och naturmiljön.

Många frågor hopar sig. En flyttning av Botkyrka ridsällskap
kan kosta 100 miljoner kr enligt sällskapets uppskattning, vem
kommer att betala det och alla utredningar m.m.? Till vad tjä-
nar klimatstrategi och luftvårdsmätningar om de kringgås och
inte tillämpas?

Vårt alternativa förslag ”Histopark” försöker inte konkur-
rera med de konventionella upplevelseindustrierna. Den skiljer
sig från mängden genom att ta till vara, framhäva och utnyttja
det kulturhistoriskt riksintressanta området kring Hågelby.

Vår bedömning är att det inte för sent att påverka besluten
och att det nuvarande konceptet inte är ekologiskt, socialt och



ekonomiskt hållbart. Det ska bli en spännande höst när val-
perioden närmar sig. Det märkliga är, att endast ett politiskt
parti är emot de föreliggande förslagen I och II som går ut på att
omdana och våldföra sig på landskapet för att anpassa det till
en säsongsbetonad, konventionell och artificiell miljö.

Alla är välkomna i kampen för att rädda Hågelbyparken,
Botkyrkas vackra port.
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