Skuruparken är räddad!
Men mycket arbete återstår.
Föreningen Skuruparkens vänner bildades i
november 2011. Den efterträder Aktionsgruppen Rädda Skuruparken som efter åtta år
uppnått sitt mål att Skuruparken ska skyddas
från exploatering och att hela Skuruparken ska
bli naturreservat. Nu är Skururuparken äntligen
räddad! Men kampen är inte slut. I december
överklagade markägaren byggföretaget JM AB
naturreservatsbeslutet. Även Skuruparkens
stugägareförening har överklagat beslutet. Nya
turer vidtar, de kan bli långvariga.
Skuruparkens vänner kommer att bevaka de
juridiska förhandlingarna. Därtill vill vi samarbeta med kommunen och följa upp att skötseln
av parken blir så ändamålsenlig som möjligt för
att skydda natur-och rekreationsvärden nu och
i framtiden. Vi vill bidra till att parken görs mer
tillgänglig och attraktiv för besökare, till exempel att gångvägarna förbättras och att utsiktsplatser skapas. Skuruparken är vårt kulturarv.
I detta läge behöver vi allt stöd vi kan få. Du är
välkommen att stödja föreningen, antingen individuellt eller genom din förening. Vår ideella verksamhet är alltjämt förknippad med
kostnader: telefon, administration, internet,
tryckning av informationsmaterial, utbildning,
till exempel konferenser om det gröna kulturarvet. Som medlem får du informationsbrev
om parken och meddelanden om guidningar i
parken. För enskild person är årsavgiften 100
kr och för förening 200 kr. Vi uppskattar om
du vill bli aktiv medlem, men det går också
bra att bli stödjande medlem. Du eller din förening kan också stötta oss med ett bidrag eller
en engångsdonation. Det skulle kunna bli ett
betydelsefullt stöd.
Välkommen som medlem i Skuruparkens vänner! Det gemensamma målet är att skydda vår
vackra park och vårda den för nuvarande och
kommande generationer.

Denna 1700-talsväg har räddats i och med att
den västra delen av parken inte bebyggs.

Om du vill bli medlem, ange vid inbetalningen
namn, adress och helst även e-postadress.
Skuruparkens vänner, plusgiro: 631792-9
bankgiro: 838-2012
Med gröna hälsningar
Skuruparkens vänner
Gunilla Ingmar, Lies Bouleau, Inga-Britt Hollsten
Styrelseledamöter
_____________________________________
Skuruparkens vänner, c/o Gunilla Ingmar, Fasanvägen 29, 13144 Nacka. Tel 08-7169875,
e-post: gunilla.ingmar@comhem.se

Besök gärna vår hemsida
www.skuruparken.se

