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Förenin gslivets Ekopark

Arbetsolan och budset

Efter möte den 6 juni med Mats Widbom på Knlturhuvudstadsåret framstår det som möjligt
att vi kan erhålla ett bidrag pä 480.000 kr för detta projekt.

Projektets syfte åir att skapa ett program byggt på medlemsftireningarna under 1998. Widbom
uttryckte ftiljande önskemål:
. koncentration på kultur
. fokus på parkens kvaiit6er (kultur/natur/rekreation)
. koncentrationpå Haga-Brunnsviken
. koncentration på tidpunkten ftir invigningen av entr6ema till nationalstadsparken
. användande av begreppet "nationalstadsparken"
. ett tiirdigt ramprogram att presenteras programkatalog i september 1997
. Widbom vill lägga synpunkter på programftirslagen

Widbom gav också ett antal intressanta upplysningar:
. de statliga ansvarsmus6erna kommer att stå för ett progam under rubriken Staden som

livsmiljö (med detta har vi fortlöpande kontakt)
. önskvärt att etablera samarbete mellan FFE och låinsstyrelsens samverkansgrupp
. flera viktiga evenemang äger rum inom Ekoparken: trädgårdsutställning/konsthantverk pä

Rosendal, japansk trädgårdsutställning på Bergianska, Bengt Carling ska1l driva ett
återvinningsprojekt på Haga(?), universitetet skapar ett eget program (Mona Holmfors),

. G:öna kulturleder kommer att gå igenom Ekoparken

. en evenemangsdatabas kommer att fortlöpande aktualiseras

Vår budget for detta projekt ser ut så här

En person 18 manader ä 15.000 kr plus sociala avgifter (45%):391.500 kr
Telefon 16.000 kr.
Papper, kuvert, frimärken 25.000 kr.
Tryckkostn ader ffi00 W.
Annonser i dagspress 25.000 kr.
Summa 482.500 kr.

Tidplan juni-oktober 1 997

juni bildande av prograrnråd vid en ordfcirandekonf.erens som ordnas av Christer Grunder
juni-september Maria Karlsson arbetar som projeklsekreterare på sin AlU-tjänst och

påböqar planering av ett ramprogram
september-oktober anställande av en personf& lYz är

s eptemb e r pro gramrådet faststä1ler arb etsp lan för proj ektet
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Budget och arbets-tidsplan Stad-natur i balans juni 1997-dec 1998

Förbundet har erhållit 100.000 kr från Stockholms stads Miijöfond Agenda 2l.70.OOO kr har
utbetalats till ftirbundet. Efter godkänd redovisning erhålls resterande 30.000 kr. Godkäns inte
redovisningen blir vi återbetalningsskyldiga på hela beloppet.

Projektets syfte är att stimulera högskolestuderande att skriva uppsatser om frågeställningar
rörande samspeletlkonflikten/balansen mellan stad och natur. Förhoppningen är att under
Kulturhuvudstadsåret 1998 håila seminarer och ev ordna en utställning om Ekoparken på
grundval av detta material och annat som kommer fram under projektets gång.

Denna budget åir mindre iin den vi sökte på 190.000 kr varftir vi måste tiinka igenom hur
pengarna ska anviindas.

Förslag till budget

Dator, str<rivare, fax, internet m. hemsida
Föreläsningsarvoden
Kontorsmateriel
Porto
Löner tre mån ä i2.000 kr*soc avgifter
Reserv

Summa
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Arbetsplan

För att nå ut till och stimulera högskolestuderande att skriva om stad/natur skall foljande
aktiviteter bedrivas:
1) Utskick till kontaktpersoner, institutioner, nätverk, miljöorganisationer infor terminsstarten
hösten 1997
2) En serie seminarier för intresserade högskolestuderande från mitten av hösten 1997 ttll
mitten av våren 1998
3) Uppbyggandet av en litteratur- och informationsdatabas som skall kunna nås på internet.

För planering av seminarier svarar Richard Murray i samarbete med Ulrika Grevin.

För arbete med litteraturdatabasen disponeras 24.000 kr i arvode. Därutöver betalar projektet
sociala avgifter och köp av dator m.m. Detta arbete förutsätts ske fortlöpande och till en
början under l99l-1998. Ytterligare medel för denna del av projektet skall sökas hos
1änsstyrelsen.

L

För arbetet med utskicket svarar Ulrika Grevin som arvoderas med en månadslön ä 12.000 kr

Maria Karlsson fi.rngerar som assistent.
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Våren 1998 kan pengar sökas ftir publicering av uppsatser och artiklar hos landstingets
miljövårdsfond. För ett större symposium under l9g}l99 söks sponsorer i samarbete med
Kommitt6n Gustavianska Parken.

Richard Murray
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