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Verksamhetsberättelse 1996-03-16 - 1997'03-15

Lagstiftiingen testnd - ien hölll Oeh östeilederu slr:otas!
Frirbundet frir Ekoparken kunde den l januari 1995 glädja sig åt att Ekoparken fr.o.m. detta

datum skall utgöra en s.k. nationalstadspark, inam vilken "ny bebyggelse och nya anläggningar

fär komma till stånd och andra åtgärder vidtas enclast om clet kan ske utan intrång i
parklandskap och naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas." Tiden närmast efter ikraftträdandet präglades av att en mängd byggintressenter

sökte testa den nya lagens styrka gsnom att lansera än det ena än det andra bygget inom
nationalstadsparken. Några byggen har slunkit igenom, såsom Geohuset och Junibacken, men
huvudsakligen har förbundet tillsammans med andra krafter hitintifls lyckats stoppa eller
frirdröja det slutliga avgörandet fiir huvuddelen av projekten.

Det har emellertid ståfi och vägX. Varken länsstyrelsens eller regeringens prörrning av
olika ärenden har givit något hopp. Och Vägverket vm igång med att bygga Norta länken redan
innan den rättsliga prö'rnringen var klar och t.o.m. innan arbetsplanerna r,'rurnit laga kraft. Vi
kände oss verkligen rättslösa. Först i och med regeringsrättens rättspniming av Norra länken
genom Belle\,ue frck vi det besked vi längtat efter. Lagen hö11. hilen det krävdes en obercende
domstol för att fastslå. Nu ftiljer en spärurande och avgörande tid då alla andra planerade

intrång i parken kan pnivas mot denna lagtolkning.
Regeringsrättens dam satte sista spiken i Dennispakets murkna kista. Kort efteråt giorde

regeringen upp med Centerpartiet om stora förändrlfigflr av trafikplaneringen i Stockholm.
Viktigast för Ekoparken är att Österleden utgår.

Verks umhetsmål för I 996
Styrelsen har vid ett par tillf;illen diskuterat förbundets roll och förbundets starka ochs svaga

sidor.
Stadgarna uftrycker förbundets uppgifter väl. Förkortat uttryckt talar stadgarna om

föliande uppgffier:
att bevara och utveckla Ekoparkens värden
att informera och väcka opinion om Ekoparkens värden
att utveckla kultur- och friluftsliv inom Ekoparken
att sarnverka med medlemsföreningarna
att stika stöd av in- och utländska föreningar
att verka för att Ekoparken brir föremål för vetenskapliga studier.

Förbundets roll är att fungera som "paraplyorganisation" f{ir medlemsftireningarna och

samordna deras aktiviteter, fiireträda dessa gernensamt och stimulera dessa till olika aktiviteter

och projekt inom Ekoparken. Förhundet skall inte i första hand ordna egna affangomang och

driva egna projekt. Detta skall helst ske genom medlemsföreningarna.
Styrkan är att kruura samla så många, olika orgarrisationer i ftirsvaret av Ekoparken'

Sammanhållningen inom förbundet är därför mycketviktig.
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Svaglreten är framförallt de små ekonomiska och administrativa resurserna. Dessa
rfisurssr hshöver inte vara så stora. hrlen ett minimum av en fast adress och en anstäIld, pengar
för intern information och viss extern mötesverksamhet behövs.

h,{ot denna bakgrund utarbetades ett antal verhsamhetsmål våren 1996:
r uPpvaktningar
. kontakter med medlemsföreningarna
. ordförandekonferenser
. hladet från Ekoparken
. n)4ryc.k av broschyr
. framställning av karta
. bevakning av Derurispaketets kontrollstation -96
. symposium rörande frågan stad och natur i halans
. väcka opinion rörande Belleweparken
. potcyprogram

Lrppv *ktningar och s hfivek er
Frirbundet uppvaktade Hans h{ajestät Konungen på deffres 50-årsdag. Förbundet överlämnade
dels en batikpåse med ekollon att planteras i Ekoparken, dels en skrivelse i vilken vi lovade Hans
It{ajestät att, så länge ekarna levde, med vårt ffrtiotal organisationer och deras 200.000
medlemmar käimpa för parken. Derura skrivelse lästes upp vid $ra valborgsmässolrasor inom
Ekoparken, i Beller,ueparken, i lllriksdal, vid Fiskartorpet och på Skansen.

Förbundet har presenterat sina synpunkter på aktuella exploateringar och vägar inom
parken inför Kungens råd för plan- och byggfrågor.

Förbundet har vid ett par tillf;illen inkallats till diskussioner med den s.k. Sigurdesen-
utredningen om Tredje spåret och därmed hörande frågor rörande trafikplaneringen i
Stockholm.

Förbundet har uppvaktat den nye ståthållaren Björn Sprängare och med derme
diskuterat möjligheten att inrätta ett besökscentrunr i Ekoparken, där föreningarna på något slitt
skulle vara med.

Förbundet har ensamt eller tillsammans med medlemsföreningar uppvaktat statsrådet
AruraLindh statssekreterare Jane Cederquist, riksdagensjordbruksutskott, Centerpartiets
näringskommittd och statssekreterare Ann-Christin Nykvist.

Förbundet har brevledes vädjat till statsminister Göran Persson inftir besluten om
Frsscatitumneln och Fysikcentrum, tillskrivit statsråden h{arita lJlvskog och Arura Lindh om
fiirbundets frirhoppningar infiir kulhrhuvudstadsåret. Brev till Internationella olympiska
kommittdn informerade om förbundets ställningstagande till OS (se nedan).

Förbundet har i brev till Vägverket och kommunikationsminster Ines lJusman ifrågasatt
lagligheten i det påbörjade norralänkenbygget.

Kontakten med i förbundet ingående föreningnr
Tvä ordförandekonferenser har hållits. Den 18 augusti hölls en ordförandekonferens i
Statskontorets lokaler. Temat var strategifrågor inför hösten. 81.a. diskuterades möjliglreten av

en internationell hojkott av kulturhur,udstadsåret och samverkan med andra miljöorganisationer
i kampar{en Kraftsamling frir Stockholm, organiserad av nätr,'erket Ur tid är leden. Infiir
regeringens ställningstagande rörande Fysikcentrum och den del av Norra länken som avses gå

till Frescati önskade förbundet säkerställa att ordftirandekonferensens klaltecken till
f(irberedelser ftir en internationefl bojkott verkligen rcinte uppslutning bland alla
medlemsorganisationer. Därftir skickades en förfrågan till dessa. Svaren uttryckte stor
tveksamhet, vilket föranledde en andra orffiirandekonferens den 12 december i GIH:s lokaler
på Lidingtivägen på detta tema. Uppslutningen var god och de närvarande
medlemsorganisationerna redovisade ett klart ställningstagande mot tanken på alla slag av
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bojkott. Däremot förordade ordftirandekonferensen att kulturhuvudstadsåret skulle utnyttjas fiir
atlinformera om Ekoparken och om det värsta scenariot skulle bli verkliglret att demonstrera

övergreppen på parken och lagen.

Bladet från Ekoparken har utkommit med 3 nufitmsr'
Styrelsens medlåmmar har varit inbjudna att tala hos medlemsfiireningarna vid 3

tillflillen.
Två båtturer för föreningsmedlemmar har ordnats.

Ssmarbete med ilndril miliöorganisatiCIner och iivtiga flrrilngemfing
Inför den fördjupade miljöprörnring"tt r., de olika projekten i Derurispaketet deltog förbundet i
bildandet av en paraplyoiganisatiot ttit *i[,it irelsen i Stockholm, med enda syfte att samordna

mi{iöorganisationernä i a*r*, fråga. Samordningsorganisationen heter Stor-Stockholms

miljrior[anisationers trafikråd. Etldrygl20-tal miljö- och andra organisationer deltar i Sh{TR'" 
fvfi$tiprrir,mingen har hitintills omfattat Norta länken, betalstationerna och

biltullsystemet snabbspårvägen och Södra länken'-tr,liljripitiwringän * Noou länken avrapporterades vid förra årsmötet' Södra länken

berör Ekoparken indirekt genom att dess fortsättning är Österleden' ffiöorganisationerna
pekade i sina slutsatser på två alternativ som båda minskar sarurolikheten fiir en fortsätfiring via
-Österteden: 

1) en s.k. minilänk som tåimnar trafiken över Sicka kanal och fortsättningen mot

Henriksdal oförändrad jlimfiirt med idag och 2) Södra länken som den är ftireslagen meir med

en nedgrä',nring under §i*t tu kanal' Det senare alternativet omöjliggör en fortsättning i
Österleden.

Förbundet har verkat för att Österleden snarast skall tas upp till prörnring helst så att

resultaten kan användas i den pågägende kontrollstation -96, som Dennispartieryu f'"' bedriver'

Detta har dock inte lyckats. Efter regeringens uppgörelse med Centerpartiet iir Osterleden

stoppad.
Förbundets vice ordförande Petcr Schantz talade på en konfErens fiir stockholmscentern

och förbundets ordfiirande Richard h,{urray vid en demonstration organiserad av bl'a' Ur tid är

leden den 16 december. Richard h,{urray höIl föredrag vid Naturslcyddsftireningens konferens

om trafildrågor, vid Ur tid är ledens utbildningsdagar och talade om de utÖkade

mifiöprörmingarna vid Väg- och trafikinstitutets forskardagar i Linköping

Hendk Waldenstrirms samarbete med Stockholm Sightseeing har under året medf(irt att

en stor mängd miinniskor följt med på de ca 80 guidade båtturer som gått i Ekoparken' Under

juli tog ca g]OOO lågprisrundturen i Bruflnsviken. Förbundets medlemsföreningar har ordnat

nou otit u urrarrg.*ung, cykelsafari, vandringar, Haga-Brunnsviken-dagar m'm'

Broschyr över Ekoparhen
Broschyien har haft god etgu.tg. En ny upplaga på 5'000 ex trycktes upp strax efter sonmaren'

Distributionen sker vi-a medfemsfiireningarna muscerna, Stockholm Sightseeing, Naturens hus'

vissa restauranger m.fl .

Kartu över Ekoparken
Arbetet med kartan har nu resulterat i en fiirdig produkt' Förbundet har varit initiativtagare och

kartan har tagits framisamarbste med Stockholms stadshyggnadskontor, Solna stad och

Djurgårdsföiraltningen. Kostnaden för kartan täcks till mycket stor del genom Stocktrolms stads

;Åut*.r, vidare g*rJ* bidrag från länssffrelsen, Solna stad och Stockholm infotmation service'

Stockholms stadsbyggnadskäntor står som utgivare mEn förbundet nämns på framträdande

plats. Texterna t .i.iilistori4 natur och kultur och är mycket utrörliga' Till stor del har de tagits

fram av förbrurdet. Kartan *d5* i allmänna handeln och genom förbundet och dess föreningar'

Förbundet erhåller härigenom en intäkt' Kartan hålter nu på att översättas till engelska' tyska

och finska.
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Stad och natur i balnns
Frirbundet driver sedan ett drygt år ett projekt som s)ftar till en vetenskaplig belysning av
frågeställningen stad och natur i balans - med Ekoparken som tillämpningsexempel. Ett
samarbete har päbörjats med studerande på linjen fiir ekologisk ekonomi vid fuIiilardalens
högskola. Två studenter, Jakob Bauer och Justin L,{acDermott, utgör projektets kansli. Projektet
har samlat studenter och forskare vid Naturhistoriska riksrnusäet, otka institutioner vid
Stockholms universitet oc.h Tekniska högskolan till tre möten rurder året.

Förbundets förcök att finna finansiering av en mer omfattande verksamhet, såsom
seminarier med internationella forskare, utställningsverksamhet m.m. har iinnu inte varit
framgångsrika.

Bell.evue
Det mest akuta hotet mot parken ha varit Norra länkens dragning genom Bellewe. Förbundet
har tidigare motsatt sig derura dragning och förordat alternativet Sveavägen-Cedersdalsgatan.
Detta alternativ penetrerades också i den s.k. fördjupade miljöpnirnringen, befanns fuilt möjligl
att genomföra och avsevärt skonsammare mot parken. Under året har förbundet stött enskilda
som överklagat ärendet till regeringen och när dessa ftirt ärendet till regeringsrätten ftir s.k.
rätfsprörnring. hiledlemsföreningarna Stockholms naturslryddsftirening och Bellernreförbunilet
har bidragit med naturstig, möte med glögg, kortkampanj m.m.

Den 3l januari 1997 meddelade Regeringsrätten sin dom: "I förevarande fall irmebär
detaljplanen att det blir mrijligt att anlägga en ca 35 meter bred trafikled i tururel genom
nationalstadsparken. Turureln skall delvis anläggas i ett öppet schakt från madqrtan. Sistnämnda
del av tunneln går bl.a. på en sträcka av ca 100 meter inom ett område som är bevuxet med träd
och annan vegetation och som har parkkaraktär. Inom detta områds blir det alltså mrijligt att
f;illa träd och ta bort vegetation och jord så att ett djupt schakt skapas. Det framstår som helt
Hart att dessa åtgarder innebär ett intrång i nationalstadsparhens parklandskap ach
naturmiljo."

Domen innebiir att regeringens beslut att avslå ett överklagande av detafiplanen för
Norra länken genom Belle\,ue upphävs. Detaltjplanen har därigcnom inte r,ururit laga kraft och
bygget måste stoppas.

Hagakullcn
Det firurs planer på att placera en "fåfänga" på toppen av Hagakullen. Förbundet har motsatt sig

detta med hänsyn till inverkan på landskapsbilden kring Koppartälten.

övriga plnniirenden/proj eht insm Ekop arken
Ett myckat stort antal planärenden och byggprojekt är aktuella i och i omedelbar anslutning till
Ekoparken.

Fysikcentrum
Det över två hundra meter långa och 25-30 meter höga huset nedför Roslagstullsberget kommer
att dominera landskapet och slå in i Haga-Brutursvikenmiljön på att synnerligen o$ckligt sätt.

Bostadshus (som senare omvandlats till annat ändamål) på Roslagstullsberget närmast

Roslagsvägen förtar klippans monumentalitet. Förbundet arnrisade i rernissvar projektet i dess

nuvarande utformning. Förhundets uppfathring åir att det går att bygga ett ffsikcentrum i
Albanoområdet på ett sätt som smälter in i miljön.

Förbundet har i ett flertal brev och skrivelser vädjat till intressenter och beslutsfattare
samt ftireslagit en s.k. miljöpröming av projektet utan att vinna något gehör. Stockholms stads

beslut tiverklagades till regeringen av enskild p6rson, som, efter regeringens godtagande av
planen, fiirt ärendet till regeringsrätten för s.k. rättsprörming.
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Studentbostäder vid Bereiusväeen
Det fiireslagna huset vid Bergiusviigen, nedanftir Lappkärrsberget, skall ryrnma 140 lägenheter
och bli ffra våningar högt. Förbundets och andras remissvar har giort ett visst intryck, såtillvida
att husets storlek minskats. ;i,nae hrarstår förbundets invåindningar. Det föreslagna huset ligger i
ett centralt perspektiv från Universitet till Lappklirrsberget. Lappkärrsbergets husmassa kommer
att fiirstärkas kraftigt på ett för landskapsbilden otyckligt sätt. Bostäder är inget ändamål som
enligt lagen är frirenligt med ryftet med nationalstadsparken. Förslaget är nu överklagat till
regeringen.

Geahuset. m.fl. blrgenader vid universitetet
Universitetet ligger i ett stråk av nrycket höga naturvärden. Trots allt tal om att Stockholms
universitet har nått sin maximala storlek och att fortsatt expansion bör ske i ett nl.tt universitet
söder om innsrstaden fortsätter universitetet att bygga i området. Bakom Arrheniuslaboratoriet
iir ett kemiskt laboratorium just f;irdigställt. h{ellan Arheniuslaboratoriet och Aktiverum pågår
byggandet av det s.k. Geohuset. En Aula byggs i anslutning till Allhuset. Studentkåren vill
byggu ett kårhus antingen i anslutning till Allhuset eller söder om de södra husen, Därtill
kommer planer på en lryrka.

Expo '97 och Science center
Projektet Expo '97 är numera nedlagt liksom planema på ett Science center i anslutning till
Tekniska musffit.

Gyllene templet
Folkens museum-Etnografiska vill uppföra en kopia av ett kinesiskt tempel i nära anslutning till
sitt museum. Förbrurdet har i sitt remissvär inte ställt sig ar,visande men har kriivt att en
översiktlig plan för museiområdet görs som bl.a. behandlar dsss kollektir,trafikförsörjning.

Hasa Norra. Stora Frösunda till lJlriksdal
Området väster om E4 ingår inte i nationalstadsparken Ekoparken. h,{en det liqger i den
huffertzon, där enligt lagen om nationalstadsparken, dess värden skall beaktas. Bebyggelse i
detta stråk inverkar på kulturlandskapet om den görs ftir dominerande, går ut tiver den gröna
inramningen av parken eller uformas på ett störande sätt. Ett exempel pä en mycket sttirande
bebyggelse är Scandic hotell. Genom ombyggnad har man marginellt lyckats tona ned dess

störande inverkan på landskapshilden. Viigverket har hidragit med en förbättring genom ett
bullerslrydd mot E4 som är estetiskt väl utformat. Det är angelåiget - och erkänns således

indirekt - att inte tillkommande byggnader i detta område skall ge upphov till ny, negativ
inverkan på parken.

Förslag finns om ett kontors- och hctellhus väster om E4, mycket nära vägen.
Förbundet har awisat förslaget. F.n. tycks planeringen av detta projekt ha avstannat. Andra
projekt är blggande från Haga Nora mot Stora Frösunda. Förbundet har invänt mot storleken
på husen och att en mängd stora träd tas borl. Lägre hus med en varsafitmare placering bör
kuruta accepteras. Strax norr om Stora Frösunda finns också byggplaner, ännu så länge
opreciserade. Åven här är byggnadernas höjd och niirheten till vägen kritisk. Ballongberget
mellan Frösunda och färva krog btir överhur,udtaget inte röras. I området kring Scandic hotell
planeras också tillbyggnader. De som liqger närmast vägen är inte aktuella fiir exploatering och
bör man d.irför kunna awakta med, anser förbundet. Detta område bör planeras i ett
sammanhang med en eventuell stor-exploatering av Lllriksdalsf;iltet.

Betalstation söder om Ålkistan
Strax söder om Ålkistan planera* en betalstation för Dennis hiltullar. Den medför en kraftig
utvidgning av Roslagsvägen och har därfrir ar,rdsats i remissvar.
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h,{arsareteborg
Norr om IJlriksdal, i Sollentun4 ligger ett område sam har litet olika nailrl. Den angränsande
bebyggelsen i Sallentuna heter Tegelhagen. Naturområdet kallas ibland Rådan efter ett litet
vattendrag som rinner ut i Edsviken. I planeringssammanhang kallas det mr för h,{argaretetrorg.
Sollentuna planerar nu bostäder i detta område. Tidigare har Sollentuna planerat frir ett
bevarande av naturområdet. Området är ett s.k. kärnområde, med delvis ganska vild natur, som
är av stor be§delse for spridningen av växter och djur in i Ekoparken. Förbundet har i skarpa
ordalag och med mycket gott stöd i tidigare planering awisat en framlagd riversiktsplan för
området. Liinsstyrelsen har tillstyrkt översiktsplanen. En grupp boende i Tegelhagen arbetar
aktir,,t mot projektet.

Naturreservat på Norra Djurgården
Förbundet har aktir,t verkat för ett naturreservat. Något slutgiltitgt beslut iir ännu inte fattat.

Södra Diureården
En tiversiktsplan för västra delen av södra Djurgården har remissbehandlats. Förbundet stödjer
synpunkterna från Djurgårdens hembygdsförening. Eu positivt förslag är att under högsiisongen
stoppa den allmänna biltrafiken redan fiire Djurgårdsbron. Förbundet har betonat aff
fcirbättrade kollektiva kommunikationer är r,'iktigt och att området är fullbyggt med attraktioner:
den enda byggbara platsen är Skeppsholmsviken, dvs.p-platsen nedanför Liljevalchs. Den
platsen kan bebygg&s om stor hänsyn tas till konstmusdet och stranden och bör reserveras för att
lösa ev. byggbehov inom nationalstadsparken.

O.srigt
h,{C-klubben Tjurskalley'.Uar fätt sitt kontrakt på f(irhyrning av en lokal vid Tivoliudden fiirnyat,
vilket fiirbundet i brev motsatt sig.

Förbundets strävan har varit att kraftledningen genom Bergshamra nedgrävd på så lång
sträcka som möjligt. Det nu ftireliggande förslaget har ganska stora brister. Bl.a, skulle eilligt
detta fiirslag en n), transformatorstation tillkomma vid Polska udden och en liknande antäggnfug
vid Ålkistan. Den vidare sträckning genom Ekoparken mot Ropsten finns inte med. Ärendet har
inte avancerat under året.

os 20fl,4
Inför den slutliga planeringen av OS 2004 framhöll frirbundet i enlighet med fiirra årsmötets
beslut att Stockholm inte vore lämplig som värdstad år 2004. Skrilet, som förbundet anftirde,
var att Stockholms stad inte var trovärdig när man byggde ansökan på att göra Stockholm till en

miljömässigt hållbar stad. Ansökan gjorde gällande att "Olympiska spelen i Stockholm år 2004
skall visa stadens innovativa ansträngningar för att förbättra stadsmiljön, särskilt i förhållande till
transporter och natur- och parkområden och dess förpliktslse att skapa en hållbar
stadsutveckling." 81.a. mot bakgrund av att staden inom den nyinrättade nationalstadsparken
planerade motorvägar och ca 40 byggprojekt ansåg förbundet detta vara en missvisande
heskrirming av stadens miljöpolitik.

Detta ledde till frirhandlingar med OS-kommittdn och Stockholms stad. Diskussionerna
ledde till att vissa anliiggningar skulle flpttas från Ekoparken och att kvarvarande anläggningar
inom parken skulle vara tillfiilliga. Förhundet sammanfattade då sitt ställningstagande på

fö$ande vis:
"Förbundet fiir Ekoparken accepterar de anliiggningar och alrangonulng som herör

Ekoparken. Förburdet stödjer Stockholms miljöpolitiska ambitioner i samband med OS, men är

kritiskt mot Stockholms nuvarande planer på att starkt öka biltrafiken ooh skada parken."
I den slutliga anstikan till Internationella Olympiska Kommittdn referedes förbundets

uppfattning på fii[jande sätt:
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"The Ecopark Association accepts the venues and arrangements planned in the national City
par\ and will take part in the work initiated to develop the Park's environmental and cultural
values."

Förbundets ifrågasättande av OS-ansökans trovärdighet strtiks således av kommittdn.
Förbundet begärde men fick inte se den text sam formulerades. Först när anstikan
offlentliggiorts fick vi se texten. Detta inger inte förtroende fiir staden och arrangörerna. Till
bilden hör att IOK kräver att den stikande skall återge miljöorganisationernas uppfafining om
OS-planerna.

Derma hantering föranledde ftirbundet aff dra tillbaka sin acceptans även av de tillfiilliga
OS-anlåiggningar i parken. Den uppfattning fiirbundet presenterade inför IOKs
granskningsgrupp på Grand Hotell den22 september var den ftiljande:

"The Ecopark Association does not under present circumstances accep any of the new
vflmss that are planned in the Ecopark. Present plans for the two new, ternporary vsnuss -
rowing & canoeing and archery - appear acceptable but rve do not trust the organizers and the
City of Stockholm to make them temporary atd in a fashion that does not harm the Ecopark.
This is due to their censoring of our opinion in the bid.

The association supports the stated environmental ambitians of Stockholm in connection
with the Olympic Games, but is very critical to Stockhalm's plans to inflate mass motorism and
inflict upon the Ecopark with large-scale development. Thus, the environmental ambitions are

mainty rethorics and laok bearing on reality. At present the EcoparkAssociation therefore
oannot endorse Stot:kholm's bidfor the games."

Policyprogram
Arbetet med policyprogrammet har framskridit. StJrelsen uppdrog åt en arbEtsgrupp bestående

av h,{argareta Cramdr, Djurgårdens hembygdsftirening Per Isaksson, Naturs§ddsftireningen i
Stockholm och Anders Schaerström, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, att ta fram ett
utkast på basis av det fiirslag som tidigare diskuterats. Detta ftirslag har sedan varit på remiss
hos fcireningarna. Ett bearbetat fiirslag läggs fram på årsmötet.

Liinsstyrekens förslug till orgunisering nv nntionuktadsparhens shiitsel oth
atvechling
Frirbundet har arrlämnat ett svar på länsstyrelsens rapport till regeringen och betonat vikten av
att de ideella fiireningarna, särskilt ftirbundet för Ekoparken, blir representerade i
samverkansgruppcn och i andra arhetsgrupper. Förbundet har varit kallat till ett sammanträde

med samverkansgruppsn, mon begäran att fortkipande delta har inte hörsammats. Förbundet är
nu kallat att delta i en arbetsgrupp för att klargöra kunskapsläget beträffande natur- och
kulturvärden.

Ekanomi 1995-01-01 - 1995-12-31
Förhundet hade vid ingången av år 1996 en behållning uppgående till dryga 5.000 kr. Vid
utgången av år 1996 var denna behailning ca. 10.000 kr.

Medlemsavgiften har under året varit 500 kr per fiirening (samma som fiirra året). Efter
principbeslut på föregående årsmöte har s$relsen infört möjlighet för enskilda att bli
individuella medlemmar, dock utan rristrätt på årsmrite, för en årsavgift om 100 kr. Intäkterna
av fiireningars medlemsavgifter har under året varit 19.950 kr. Därtill kommer enskilda

medlemmars avgifter på 3.325 kr. Liksom fiirra året har flera fiireningar betalt sin

mmdlemsavgift först efter flera påstötningar. Förbundets styrelse beslutar efter ansÖkan från
mädernsftirening om nedsättning av medlsmsavgiften i vissa fall.

De sammanlagda utgifterna under året har varit ca 35.000 1rr och intäkteina ca 40.000
kr. Året har såIedes girdt ett övsrskott på ca 5.000 kr.

En detaljerad redogrirelse för ekonomin ges i ärsredovisningen.
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Administration
Frirbrmdst har inte haft någon egen lokal och ingen anställd. Styrelsen arbetar nu med att
försöka komma över en lokal gratis där t.v. en ALU-are skulle kunna fungera som kanslist.
Förhoppningsvis skall detta kunna realiseras vid Stora Skuggan i närheten av Naturens Hus.

Meilemmar
Förbundet har under är 1996 haft 45 medlemsftireningar (fiirra äret 44) varav 38 betalat sin

medlemsavgift. Naturslryddsftireningen i Sollentuna har inträtt som ny medlem. Antalet enskilda
medlemmff iir ca 30.

Styrelxe
Styrelsen som valdes vid årsmöte 1996-03-16 har bestått av
Richard lVlurray, Vårt Sto{rkholm, ordförande
Peter Schantz, Haga-Brutursvikens vdtuter, vice ordfiirande
Ivlarianne Lundberg Haga-Brunnsvikens vänner, sekreterare
Arure l\{urray, Föreningen Östermalm, kassör
Birgitta Bergqvist, Norta Djurgårdurs vännsr, protokollssekreterare
Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner
Per Isaksson, Nafurslqyddsfiireningen i Stockholm
Carl-Johan Ihrfors, Djurgårdens Hernbygdsförening
Sotveig Pakq Friluftsfrämjandet i Stockholm
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening
Jana Zupanc, Bellevuefiirbundet
Bruno Bargqvist, Segelsällskapet Brurursviken, suppleant
Airi Christofferson, Stockholms läns hembygdsförbund, suppleant
Karl Kroolq enskild medlenr, suppleant
Christer Grunder, Stoskholms orienteringsförbund, suppleant

Ir,{ats Gullberg, Svenska Turistfrireningen, Stocktrolmskretsen och Arne I\,{art€ng,

Naturs§ddsföreningen i Stockholms län, har varit adjungerade till s[nelsen hela året. Janicke

Henriksson adjungerades till styrelsen från och med december 1996, som informationsansvarig'
Richard I\{urray, Peter Schantz och Heflrik Waldenström utsågs att utgöra styrelsens

artetsutskott.
Styrelsen har haft I sammanträden.

Revi*wer
Ö4an Isaksson, Friluftsfrämjandet i Stockholm
Bengt lJlander, Haga-Brurursvikens vänner
Ir,{arianne Loclin, Stockholms fiiltrittklubb, suppleant

Val"beredning
Bo Swed6n, Stockholms läns Hembygdsförbund, ordfiirande
Kylli Johannisson, Friluftsfrämjandet i Stockholm
Birgitta Rapp, Norra Djurgårdens vänner
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STYRELSEN
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