
Försvara Blodstensskogen 

 

Hej grannar!  

Vi vill börja med en ursäkt och tack för överseende med oväsen från hamrande, 

och att det sett ut som en byggarbetsplats under trädkojan. 

Vi önskar att vi inte behövde göra det här men vi ser ingen annan utväg för att 

hindra skövlingen av Blodstensskogen.  

Exploateringen är visserligen under överklagan, men med tanke på hur Sveriges 

skogspolitik ser ut har vi ingen större förhoppning om att den kommer stoppas 

den vägen, utan sätter vår tilltro till det folkliga motståndet. 

Men vår protest är förstås obekväm för både byggföretaget Besqab och Uppsala 

kommun. De vill driva igenom gentrifieringen av Eriksberg med så lite 

uppmärksamhet som möjligt på konsekvenserna för såväl människorna, som inte 

kommer ha råd att bo kvar, som de många hotade arterna i skogen. 

Nu hävdar de att de är tvingade att riva kojan eftersom skogen ägs av Uppsala 

kommun, och då de inte har bygglov måste de annars betala böter (till sig själva). 

Men skogen tillhör varken kommunen eller byggföretaget Besqab. Den tillhör alla 

de individer som bor och vistas i den, och som är beroende av den för sin 

överlevnad och välbefinnande.  

Och det är tyvärr upp till oss att se till att den får stå kvar. 

Ockupationen är hotad av vräkning från och med 8e juni så vi räknar med att de 

kommer på besök i början av veckan.  

Kom gärna förbi och visa ditt stöd! Vi kommer försöka signalera när det blir skarpt 

läge, men du kan också skicka ett sms med ”skogen” till 073 9992861 för 

uppdateringar. 

Om du vill bidra på något annat sätt kan du också kontakta 

blodstensskogen@riseup.net eller bara komma förbi kojan längs stigen mellan 

Marmorvägen 10 och 12. 

Hoppas vi ses! 
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