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PROTOKOLL

1995- t0-20

Protokoll ftirt vid styrelsemöte l2lt0 fiir fiirbundet ftir Ekoparken.

Närvarande: Richard Murray, Anne Murray, Marianne Lundberg, Birgiua Bergqvist, Bruno
Bergqvist,
Carl-Johan Ihrfors, Airi Christofersson, Henrik Waldenström, Jana Ztpanc (fr o m §3)

Anfiäld frånvaro: Mats Gullberg, Karl Krook, peter Schantz samt Kristina Smedberg

2) Dagordnin gen fastställdes.

3) Föregående mötesprotokoll befanns vara ilätt oorrlning varliir sekreteraren fick i uppdrag
att justera detta till nästa styrelsemöte.

4) Rapporter.
Expo -97.
Henrik rapporterade ftilj ande :

* div. personföriindringar har skett inom ledningen* det ålr ännu oklart om Henriks ftirslag att avgränsning iir nödvändig vid Kaknästornet
kommer att hörsammas.
+ Science Center iir mycket kritiserat av Skönhetsrådet. Henrik representerar FFE i
referensgruppen ft)r bygget.
8 vad gäller Galärparken och Expo - 97 är det angeläget med en miljökonsekvensutredning
Carl-Johan instiimmer i detta.

Ekonomin.
Anne rapporterade att var kassabehållning är ca 2000:- 16 medlemsföreningar inom ftirbundet
ej har betalat avgift for -95( ca 8.000:-).

Nya nationalstadsparker?
Henrik berättade om ett möte hos Bengt Göransson, enmansutredare, som har att se över
frågan om man kan inrätta nationalstadsparker i en del andra städer i Sverige.
Henrik och övriga deltagare i mötet hade framft)rt att man bör vara restriktiv med detta då
syftet och vtirdet riskerar att vattnas ur.
Efter diskussion enades vi runt Richards forslag att FFE ber utredaren om ett
sammanträffande( före 96 02 01 ) där vi bl.a bör belysa hur dåligt lagen fungerar idag samt
även påpeka vad som konstituerar en nationalstadspark enl. propositionen.

5) Bellevueparken.
Jana delade ut " protestkort " som hon gjort. Dessa skall frankeras och sändas till berörda
politiker. Jana och Sture Koinberg planerar att ta fram ett material som visar alternativ till de
planer som nu finns för norra länken. Även detta material tänker man använda för nva kort.
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1) Ordfiiranden hälsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat.



6) Dp Maskincnetrurn. l)cnna punlit pri dagordningeu r-rtgår.

7) Kulturhr"rvudstaden -98. Föranledcle ingen diskussion eller infbm-ration att ta till pr.otoko1l..r

8) Övriga fi'ågor.
Betr. Loudder-r. Richard meddelade att han f.n. ir-rte l.iar någon aktuell inforrnation ont vad soi.i.r
händer. Bengt Edlund bevakar ärendet och bör kontaktas.

Julglögg inkl. ordförandekonferens. Forrn: öppet hus den 7.12k|19.00 hos Ame \4ur.rar
(FFE: s styrelse bör gärna träffäs irrnan).
Varje ordf. inbjudes att ta med r-rågory'några av sina styrelsemedlemmar t'ör att få ta clel av
viktig infonnation om Nationaistadsparken. Vi planerar vidare vid vårt nästa möte I1.1 I .

Oversiktsplanen -96. Bör införskafläs och tas upp till diskr-rssion.

L.ägesrappolt betr. Nationalstadsparken( Stadsbyggn:s kont.) distribueras tiil samtliga i
styrelsen vid nästa utskick. Där fi-amgår vilka byggplaner som finns för N:a och s:a
Djr-rrgården. Birgitta B ordnar m.detta.

Vår' lblder onr Ekoparken.
Carl-.lohan distribuerar till Aquarium.Anne till Hasselbackeri, Källhagen ocl-r Kaknäs
Birgitta ti11 Irjärilshuset, Jana tili Stailmästargården.

Hanrik arbetar med en ny ekoparksbroschyr tillsammans med Sthlm Sightseeing ocli tbreslar
att FFE far några rader i denna för information. Strömma Kanal tänker iortsätta nästa år nte.l
billiga båtftirder på Ekoparkens vatten. Henrik foreslår att de olika föreningarna inom FFE
"specialsyr " vissa utflirder och bistår med giuder för dessa temaresor. Vi bör informera om
detta i Bladet från Ekoparken.

9) Mötets avslutande.
Mötet avslutades vid 22-tiden. Vi tackade varmt Carl-Johan och hans fru för deras stora
gästfrihet!
Nästa möte: 22.11-95

Vid protokollet:

ukn""'anru
Marianne Lutdberg
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