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...vill föreningen framföra till alla, som skrev pd vårt upprop i somras
ongående den planerade trofikkorsningen vid Haga norra. Vi i.vckodes
smh in civer 3.000 namnunderskrifter till stöd för vdrt motförslag
v isav i Vtigv erk et s mi lj ö st ö ra nde a lt e rna t iv. Pro t e s tli s t o r na ö y t: r ki m n a -
des tillsammans med vdrt överklagande till regeringen.

Resultatet ov detta blev, ott Viigverket nu beslutat dra tillbaka sina
egno phner och utredo en lösning, som ligger i linje med Haga-Brunns-
vikens viinners förslag. Detta innebör inte ön att föreningens alternativ
har segmt, men mycket talar för att ett betydligt miljövtintigare alter-
nativ kommq att bli rewltatet och att vårt förslag i stort sett kommer
att följas.
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Dr får veta mer om detta vid vårt
föreningsmöte på måndag i nösta
vecko, som vi hiir på nytt vill på-
minna ont Sen sist har det till-
kommtt en programpunkt: trubo-
duren Sven Erik österberg har lo-
vat underhilla oss med visvng.

KOM TILt BRYGGHUSET
PÅ VÄRT STO RA

FöRENIIUGSMöTE!
Klockan 18.30 i Hamburgersalen
(gamla Hamburgerbryggeriets lo -
kaler på Norrtullsgatan 12 Nl in-
§uder vi föreningens medlernmer
till ott möte, då vi inlormer8r om
föreiingwerksamheten ocfi om
aktuella frägor på vårt närmaste
handlingsprogram. Du är t6lkorn-
men redan kl. 18.0O, då vi ser-
verar ksfte med dopp. (Pris:2O: - ).

Du får också möta och lysna till ioumalisten och kultur-
skriben ten Ka tarina Durie'rs foredrag om trä d gårdskonst :

Paradiset på jorden - finns det?
Katarina Dune'r har varit redaktör för tidningen Arkitek-
ten och är numera producent vid TV och hadä i vårvintras
ett uppmärksammat TV-program om trädgårdskonst. Till
föredraget visas också biläer.

... ach anmöl dig tiil mötet, om.
du önnu inte har hunnit göra det!
Kontokta Boel Smedmark 30 84
l0 (stikrast 8 - l0) eller Brita Sö-
derberg 732 73 57 (siikrast 16 -
t8).
W kommer ukstå ott anordna lot-
terier med många fino vinster.
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