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Dessutom närvarade Mats Gullberg, STF, Arne Mart6ng,
Sö I ve Thu I i n, Fören i ngen Stora Skuggan

NF samt

Anmäld fränvaro: Jana Zupanc och Per Isaksson

nades av ordföranden som tackade Sölve Thulin för att
okal för mötet pä Stora Skuggan. Arne Mart6ng
sä välkommen som adjungerad ti I I styrelsen.

2t Dagordningen faststäl Ides
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3) Föregående mötesprotokol I gicks igenom.
par.4D sorn handlar om "bygget av GEOHUSET"
och lades till handlingarna.
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4) Rapporter:

Anne rneddelade att Tekniska museet haft ett samrädsmöte om
EXP0-97. Det bl ir en hel del kompletterande byggnation inom
befintligt område för att kunna ta emot många fler besökare.
Ko I I ekt i vtraf i ken mäste också utökas. Uppdrogs åt Anne att skr i va
remissvar senast till lO/7-

Anne meddelade ocksä att FFE har fått tvä n
Bergianska trädgärdens vänner samt Samfunde

avt
med I emmar :

Sankt Er i k.

Richard berättade att mi 1jöprövningen av Norra länken har kommit
igäng. Fyra grupper jobbar med olika aspekter av problematiken.

Vidare berättade Richard att SLH:s utrnärkelse till FFE i forn av
en urna frän Gustavsberg har hämtats av Henrik. Lämpl iS placering
sköts pä framtiden.

Marianne nämnde att Stadsmuseet har en utstäl ln
om Nationalstadsparken. De har ta6it fram en br
omrädet och det uppdrogs ät sekreteraren att hö
den går att fä ti I I tryckkostnadspris ti I I styr
fören i ngarna.
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Peter meddelade att en artikel av hans hand finns i senaste
numret av Arkitektur. En kopia till styrelsemedlemmarna kommer.

Peter nämnde ocksä om ett föredrag om NSP som han hållit för
Samväldets ambassadörer vilket var mycket uppskattat.
Henrik rapporterade att posten tar frarn frimärken med motiv från
NSP.

L



5) FFE:s kansl iorganisation
Birgitta med
I ösn i ng. Eve
vi inte kan
te I ef onkata I
I öst.

D i skuterad
Agenda 21-pr
Nlargareta 0l

att det är mycket svärt att hitta en bra
t skul le hon kunna ta hand om kansliet själu om
nägot. I september gär deadline ut för
i nformat i on sä t i I I s dess mäste frägan vara

det möjl igen skul Ie kunna fal la under rubriken
Bes I öts att Peter ko I I ar med m i I jöborgarrådet
orn detta är möjl igt. Peter kol lar ocksä om

. -,j.

tresidig. Karin Lodin
grönt och svart.

kan b i dra.

ordf, vice ordf, kassör

de I ade
ntue I I
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o§ens

es om
ekt.oj

of sso n
Ha,ga-Brunnsvikens Vänner skulle kunna hjälpa till pä nägot sätt

Uppdrogs ät Birgitta, Karl och Richard att fortsätta årbetet.

6) Pol icyprogranmet:

Richard redogjorde för dagsläget. Beslöts att Richard med biständ
av Peter och Margareta Crarner jobbar färdigt med programmet.
Därefter ska det gä ut på remiss till föreningarna.
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7) Broschyren, kartan:

Anne visade broschyrdummyn som i nuläget är
har gjort layouten. Den kommer att tryckas i

ad gäl ler antalet diskuterades ol ika upplagor och kostnad-
ffsettryck fördyrar tryckkostnaden avsevärt men ger en snyggare
rodukt. Euentuell sponsring kunde komma i fråga, kanske fiån
täthäi lareämbetet? Beslöts att Henrik kol Iar om Stockholm
ightseeing kan bidra nägot. Eventuel lt vi I I de ha 5000 ex
jä I va.
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Beslöts ocksä att Peter kol lar om HBV

ti llBeslöts vidare att telefonnumret
samt sekr ska stä i broschyren.

Vad
rbl

gäl I er d i str i but i onen ska broschyrerna I äggas ut med ev.
adat pg- i nbetal n i ngskort.

Arbetet med kartan öuer Ekoparken fortskrider. Just nu fokuserar
arbetsgruppen på f inansieringen.

B) Hotande byggnationer:

Peter berättade att tvisten mel lan SIAB och Solna vad gäl ler
Frösunda är löst vilket innebär att de säkert vill börja bygga
omrädet. Fastslogs att ingen byggnation över trådhöjd kan
accepteras. Ett absolut krav är ocksä att samräd ska utlysas
ordent I i gt.
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gverkets oc.h So l nas p I aner på
ttnet v i d Järva krog är dock

att bygga en bullervall vid
b ra.

om FFE: s
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Beslöts att Peter skriver ti I I berörda instanser
ständpunkt samt att Peter och Richard fornulerar
pressmeddelande om detta.

Assi-Domän vill ta över huset
Bergshamra och bygga ut.

som tidigare disponerats av SIPRI i

Planerna på Fysikcentrum fortskrider och stäl ls nu ut

0m den föres I agna b i I tu I
me I I an Stockho im och So I
bort en mindre bergknal I

formu I era ett remi ssvar

vid Alkistan
i nnebär det at
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på gränsen
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Carl-Johan rapporterade om att det finns planer på att
hus f ör Birkauts.-äl lningar pä Djurgården. Gatu- och
f ast i ghetskontore I har utarbetat en p I an och sk i ssat på

Vad gäller det planerade sagohuset på Djurgärden kommer
Djurgärdens hembygdsfören i ng att överk I aga.

bygga ett
en I okal



Henrik meddelade att finska ambassaden vill bygga vid SRstai lar. överlämnades ät Föreningen östermaf*"äit bevaka
s
ärendet.

by g8a

Henrik berättade vidare att Naturreservatet pä Norra Djurgärdenär ute på remiss. Beslöts att Arne och HenriL utarbetai eIt
gemensamt remissvar för FFE-W[.IF-pro;ekt Ekoparken senast lllg.
Me
fl
Ri

ddelades ocksä att Lappkärrsbergets studentbostäder vi I Ier I ägenheter pä nuvarande parker i ngsp I ar,- Bes I öts attchard kol lar med SSSB:s VD angäende planerna.

Birgitta nämnde att en kyrka planeras på universitetets
campusomräde. Birgitta nenade att univeisitetet behöver bearbetasmer. Det är viktigt att vi kan komma in tidigare i planprocessenBeslöts att Birgitta håller kontakt med Stadibysnadåkontoret idetta ärende.

en lägesrapport samt förslag till fortsatt
stadsbyggnadsroteln för synpunkter. En träff i
p I aneras ocksä. Bes I öts att- Peter och Ri chard

samt konsulterar andra vid behov.
L
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FFE har erhällit
arbete i NSP frän
bör;an au august i
I äser dokumentet

9i Verksamhetsplan för hösten:

Fö I jande punkter är aktue I I a:

- diverse remissvar

- samarbete med Länsstyrelsen om Ekoparken

- samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet:
utstäl lningar inför 1998

- utveckla projektet stad och natur i balans

- kansl iorganisationen

- broschyren, kartan

- bladet

Bes I öts
2t/t1.

sympos i er och

att förlägga höstens sammanträden till ZZ/8, 12110 samt
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10) övriga frågor:
Noterades att den erb
företaget Rikta inte
kontaktar Magnus Ni ls
en sädan kurs.

judna utbi ldningen i mediabearbetning
har fätt nägra sökanden. Beslöts att-
son och hör om han kan tänka sig att

'av
Peter
häl la i

Anne visade ett brev hon fått från.teknologer
uttrycker sin oro inför planerna på utbyggnad
för maskinteknik. Beslöts att Ay'nä tar händ om
skr i ver ett svar. inrg

pä KTH där de
av institutionen
ärendet och

p I anerna pä enHenrik talade on att Arne Sundström bevakar
bergkross vid Husarviken. Sarnråd pägår.

11) Mötet avslutades

vid protokollet steras

ol{ana;ttu &,rt
Mar i anne Lundberg R ichard Ilurray
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