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Vad vill föreningen

Gröndals lntresseforening har bildats for att främja samverkan
i gemensamma intressen inom stadsdelen Grondal. Föreningens
syfte är att bevaka de utvecklingsplaner som presenteras av
olika myndigheter och organisationer. Därtill ska föreningen
formulera egna idöer, lyfta fram egna forslag från boende,
kontaktgrupper och organisationer i området vid exploatering
och skydd av värdefulla grönområden som ger Gröndal dess
omskrivna särart och charm.

Bygg gärna här men Bevara Gröndal Grönt.

Grondals lntresseförening skall verka för en sund utveckling av
stadsdelen i samklang med ökat behov av service inom skola,
trafik, parkeringar, ungdomsverksamhet samt barn- och äldre-
omsorg. Låt stadsdelen växa men med stor hänsyn till den
bebyggelse och grönska som finns.

Vi boende i Gröndal kräver att få välja vilka av våra gronomåden
som är värda att satsa på och låta förtäta bebyggelsen på ett
sådant sätt att vi kan bevara våra gröna områden.



Gröndal och framtiden för oss som bor här.
Stenstadens lungor är gronområden, parker och promenadstråk

där invånarna "laddar batterierna" och söker kontakt med moder
Natur. Här i vår vackra stad finns exempelvis Djurgården som ingen
vettig politiker skulle drömma om att exploatera for bostäder. Grön-
dal är också ett område som hittills i stort sett klarat sig från bygg-
herrarnas lystna blickar, tack vare medborgarnas vaksamhet. Som
exempel kan nämnas Sannadalsparken och Gröndals bollplan som
båda räddades från bebyggelse. Och kampen fortsätter.

Här är några projekt där föreningen och föreningens styrelsemed-
lemmar aktiverat sig kring när stadens byggplaner hotar våra grönom-
råden. Exempel här är byggplanerna på Bryggvägen, Fågelsången,
Lövholmsvägen och skolan vid Trekanten. Byggnation är i sig omfattande
ingrepp som kommer att stå i över 100 år och då är det av stor vikt att
beakta de olika områdenas historiska värden, miljö och kulturarv. Kanske
även lägga mertid och pengar på en områdesanalys av litet mer omfattande
karaktär än vad som gjorts i skolplanen vid trekanten.

U ppropet "RäddaTrekanten"
Föreningen agerade och stöttade en rad protestaktioner när staden pre-

senterade sina planer att bygga en stor skola i grönområdet vid stranden
av sjön Trekanten. Upprörda och kamplystna gröndalsbor protesterade
genom över 300 protestyttranden som lämnades till Stadsbygg-
nadskontoret. Privata protestskrivelser till olika instanser, föredrag och
utställning i biblioteket och hundratals dialoger via e-post var andra
aktioner som engagerade många gröndalsbor. Mäktiga fackeltåg runt
sjön Trekanten samlade över 300 deltagare och en omfattande namn-
insamling gav nära 1000 namn. Ytterligare aktiviteter finns planerade.
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Medlemskap, rnfresse nter och samverkande parter

Alla som bor och verkar inom Gröndal kan ansluta sig till Grondals
lntresseförening för att föra fram gemensamma synpunkter när
nya utvecklingsplaner och beslut presenteras. Vi välkomnar
idrottsforeningal båtklubbar, skolor, företag, kyrkan, butiker,
restauranger, bostads- och hyresrättsföreningar, pensionärs-
föreningar och inte minst engagerade boende. Delar du vår
uppfattning och värdegrund och vill göra din röst hörd är du
välkommen som medlem i Gröndals lntresseförening.

Alla som bor i området ska få sina röster hörda i utvecklingen
av Gröndal. lntresseföreningen ska verka för att framföra
viktiga synpunkter som främjar en sund utveckling i området,
men också medvetandegöra hur de omfattande byggnationer
som planeras i angränsande Lövholmen påverkar Gröndal.

Gröndals unika naturtillgångar med grönområden och strand-
promenader kommer att bliviktiga som grön lunga iden planerade
urbananpassade stenstaden.

Medlemsavgifter per år:
Enskild medlem 100:- och tillkommande familjemedlemmar 50:-.

O rg an i satio n sn u m me r: 80247 3-29 53

Plusgiro: 68 26 80-4


