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Inbjudan till planeringsmöte inför miljötoppmöte, 23/9 kl 18 

Alla medlemmar i Förbundet för ekoparken är inbjudna till ett planeringsmöte för aktiviteter i samband med att 
Sverige anordnar toppmöte för miljön, med anledning av miljökonferensen i Stockholm för 50 år sedan. 1972 hölls 
den första större internationella miljökonferensen som ledde till att FN tog upp miljöfrågorna på sitt program. Det 
var Sverige, Sverker Åström och Olof Palm som tog initiativet och konferensen fick ett mycket stort genomslag. 

Till toppmötet som ska äga rum i början av juni 2022 är inbjudna alla världens ledare. Inbjudare till planeringsmötet 
nästa torsdag, den 23 september kl 18 på ABF-huset, är en grupp i vilken bl.a. Alternativ Stad ingår. Alternativ stad 
har nyligen ansökt om att få bli medlem i förbundet. Se separat inbjudan som bifogas detta utskick. 

Skräpplockningskampanjen etapp 4, 25/9 kl 13:30 
Den 25 september städar vi upp vid Lappkärrsberget och skyddar hav, sjö och vilt djurliv från plast och annat skräp. 

Var med den 25 september! Plockningen pågår i ungefär en timme. Vi tar en "we-fie" på vår insats, och därefter 

belönas vi med en guidad tur som tar oss med till de människor som bott här under århundradena och samsats med 

djur och natur. Vi avslutar guidningen med en stunds naturnärvaro i skogen. Anmälan till nyhetsbrev@ekoparken.org 

Hittills har medlemsorganisationerna Djurgårdens Ekolyx, Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans 

Miljöskyddsförening, FNSiN, FSAG och Professionell guide Cecilia Lagersvärd deltagit i kampanjen. >> Läs mer 

Tyck till om Ladugårdsgärde och de hotade sånglärkorna 
Ladugårdsgärde är en plats rik på både biologisk mångfald och historia. Här finns historiska sevärdheter från 

järnåldern och framåt. Här bor också Sveriges mest stadsnära sånglärkor. Nu kan du enkelt skicka in dina åsikter om 

Ladugårdsgärde och be att sånglärkorna skyddas! >> Läs mer 

Nytt Instagram-konto 
Vi har nu ett Instagram-konto! Vår Instagram-redaktör fyller kontot med en blandning av fina bilder, tips och 

information. Ett riktigt bra följ-tips med andra ord! Du hittar kontot på Instagram med @ekoparken 

https://www.instagram.com/ekoparken/ 

Fler nyheter på vår hemsida! 
Nu pågår ett intensivt arbete för att skydda Nationalstadsparken. 

Titta in på vår hemsida då och då för uppdateringar. Har ni 

evenemang eller nyheter som ni vill dela via vår hemsida? Mejla 

nyhetsbrev@ekoparken.org Nästa nyhetsbrev kommer ut snart! 

 

 

Bäver skådad av Jenny Rosen i den nyrestaurerade våtmarken 

vid Kaknäs ängar. 
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