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TiII styrelsen i Föreningen Ekhagen,

Föreningen Ekhagen är en områdesförening som verkar i Frescati-
Ekhagenl Med toitratflighet har den aktiverat de boende i skil-
aa aftiviteter. Föreningen har en uttalad långsiktig policy.

Intresset för kultur och miljöfrågor har under senare år vuxit.
Exempel på riksplanet är bildandet av miljöpartiet. Åven andra
partier har tagit upp miljö och kulturfrågor. På det lokala
planet har ett antal grupper bildats för att föra ut budskapet
om betydelsen av vår kultur och miljön. Exempel är Haga-
Brunnsvikens vänner och Bellevue förbundet liksorn Rosendals
Vänförening.

Vi har funnit att det också finns ett behov av att värna om
Norra Djurgården och dess unika kulturlandskap. Av det skäIet
har föreningen Norra Djurgårdens Vänner bildats. Den arbetande
styrelsen år Birgitta Bergquist, Bodil Hammarberg och Birger
Rapp. Föreningens måI är som framgår av godkända stadgar bI.a
föIj ande:

* att Norra Djurgården med Brunnsviken klassas som riksintresse
för natur- och kulturmiljövård.

Detta innebär att vi verkar för:
* en Iångsiktig och framsynt hushåIlning av våra natur- och

kulturiesursår i stadsplanering och övergripande fysisk
planering.

* att alla åtgårder inom området Norra Djurgården inriktas på
park- och rekreation samt kulturmiljövård.

* att inom Djurgårdsmarken kulturlandskapets skönhet, orördhet
och rekreationsvärden sätts i främsta rummet.

* att få en helhetssyn på staden och dess samspel mellan
människor, natur, bebyggelse och kommunikation.

* att träden och naturmarken bevaras i kulturlandskapet för att
bI a motverka miljöföroreningarna och främja sanna naturupp-
levelser för korunande generationer.
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Intresset för vår förening är stort och vi räknar med att snart
ha mer än LOOO medlemmar.

För skilda föreningar finns det möjlighet att få komrnunala bi-
drag. Vi vill dock helst inte att någon sammanblandning skall
ske med Föreningen Ekhagen och skulle därför on rnöjIigt inte
vilja söka kommunala bidrag utan istälIet 1åta Föreningen Ekha-
gen stå som ensam områdesförening. Av det skäIet vänder vi oss
tiI1 Föreningen med en formell förfrågan om det är möjligt att
erhåIla ett litet driftsbidrag för 1990. Vår uppskattning är
att c.a 1OOO:- vore ett uppskattat bidrag. Utbetalningen kan
antingen ske med en klumpsumma varefter vi redovisar i efter-
hand eller utbetalning mot verifikationer. Åven andra sätt är
nöjIiga om Föreningen Ekhagen så önskar.

På föreningen Norra Djurgårdens Vänners våqnarL
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