Ekopark-Nytt 1/2019/03/
Förbundet för Ekoparken, FFE, värnar, vårdar och visar Nationalstadsparkens natur- och kulturområden

Vi välkomnar våren med årets första nyhetsbrev med nyheter kring FFE och Nationalstadsparken. Väl mött!
Årsmöte 9 mars 2019
Nu är det dags för summering av 2018 och bestämma planer för 2019. I samband med årsmötet ges guidade turer i och kring
museet, föredrag, och middag. Se vidare i kallelsen till årsmötet.
Vi ses på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24.
Båttur måndag 6 maj 2019 kl 18.00-20.30
Passa på att träffas med andra i FFE:s medlemsföreningar under en skön båttur!
Samling: Strömkajen, nedanför Grand Hotel, vid Strömmakiosken, för att gemensamt gå till båten kl 17.45. Håll utkik efter en
funktionär som prickar av!
Pris: Båtturen kostar 180 kr och betalas ombord, kontant eller med swish. På båten finns caféverksamhet ombord med kaffe/te,
dricka, bullar, kakor till försäljning. Inga smörgåsar.
Anmälan till nyhetsbrev@ekoparken.org
Det händer i Sköna maj: Hagadagen 19 maj och Biologiska mångfaldens dag 22 maj! Titta i kalendariet på vår hemsida!
Ny hemsida!
På vår hemsida skriver vi om senaste nytt, våra uttalanden om planer i Nationalstadsparken, och när vi har synts i media. På
hemsidan finns även ett kalendarium, och vi lägger gärna upp era aktiviteter där! Hör av er till nyhetsbrev@ekoparken.org om ni
har nyheter eller aktiviteter som vi kan lägga upp!

http://ekoparken.org
Gröna Lunds och ABBA-museets utbyggnadsplaner
Bygglovet för nya berg- och dalbanor på den gamla tomten har även blivit överklagat av boende i ”Pettersonska huset”.
Förbundet för Ekoparken har tillsammans med Djurgårdens vänner, Stockholms Skyline, Norrmalms- och Katarinas
hembygdsförening och bostadsrättsföreningen Konsthallen 14 JO-anmält stadsbyggnadskontoret för vilseledande information
genom missvisande illustrationer i sina planhandlingar.
FFE och Djurgårdens Hembygdsförening är starkt kritiska till ABBA-museets byggplaner. Skönhetsrådet och Kulturförvaltningen
har starka invändningar mot planerna, som hotar två grönklassificerade hus på Djurgården.
Pollinerarprojektet
FFE är tillsammans med Vetenskapens Hus/Naturens Hus och Bin i stan projektägare för pollinerarprojektet, som ska löpa under
två år, vid Bergiusdalgången och marken mellan Fjärilshuset och Koppartälten. U&We Bin i stan ingår i projektet. Just nu söker
FFE och Vetenskapens hus pengar från Länsstyrelsen och Postkodslotteriet.
Speciellt utformade guidningar för våra medlemsföreningar
Alla medlemsföreningar är välkomna att be förbundet ordna guidade visningar av olika delar i Nationalstadsparken. Hör av Dig
till nyhetsbrev@ekoparken.org !
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Baltic Sea Science Centre på Skansen invigs 11 april
Ett nytt stort akvarium och en utställning om Östersjön är snart färdigt att tas i bruk på Skansen.
Följ oss på Facebook!
På vår nya Facebook-sida delar vi nyheter och tips som rör Nationalstadsparken!
https://www.facebook.com/forbundetforekoparken

