
 

Årsmöte - kallelse 

7 mars 2020  

Parken fyller i år 25 år. Det kommer att prägla årsmötet. 

Vi ses på ett nytt spännande ställe: Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik! Buss 57 går ända fram. 

Program 

13 00 Samling vid hotellets huvudentré för guidad tur inom Frösundavik, ett spännande och samtidigt bortglömt, men viktigt 

område inom Nationalstadsparken. 

14 30 Kaffe och kaka i vid konferenssalen. 

15 00 Årsmöte i konferenssalen. 

16 00 Föredrag: Historien om Ekoparken som blev Kungliga nationalstadsparken, Henrik Waldenström.  

17 00 drink och mingel 

18 00 Vegetarisk (Radissons specialité) middag med kaffe och kaka. Kostnad 300 kr. Var och en beställer och 
betalar för annan dryck än vatten 

Anmäl Dig genom att betala 300 kr till pg 4470729-7 eller med Swish till 070-322 62 06 (Anne Murray). Skriv också ett 
email till anne.murray43@gmail.com, så blir det lättare för henne att hålla reda på vem som har betalt.  Anmäl Dig så 
snart som möjligt och senast den 1 mars så att vi kan planera och beställa. Du får kaffe, kaka, välkomstdrink, middag 

plus både föredrag och trivsam samvaro för denna slant. Kom gärna flera medlemmar från er förening! 

Vägbeskrivning 

Buss 57 12:12 från Sergels torg (hållplatsläge T) framme 12:33 vid Frösundavik, promenad till hotellet, framme kl 13:00. 
Bil: Parkera vid hotellet. 
Färdtjänst: kör till hotellentrén. 
Cykel: cykla från Haga Norra längs E4 förbi Hagakullen, ta in höger på Frösundaviks allé. 
Gång: gå från Koppartälten gångvägen nedanför Hagakullen och runda Spinalis. 
 
Hemfärd: Buss 57 går 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:38, 19:08, 19:38, 20:08, 20:34, 21:04, 21:34 
 

Richard Murray 
ordförande  

 

PS Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut senast 14 dagar före årsmötet.  Motioner tillställs styrelsen senast tre veckor före årsmötet, 
dvs. senast den 15 februari.  

OBS! Anmäl adressändringar till nyhetsbrev@ekoparken.org. Kolla att er förening betalt medlemsavgiften för 2019! 
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