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Värna, vårda, visa EkoParken!

Ett samarbete har ingåtts mellan Henrik W^aldenström, Projekt Ekoparken

WWF och Stockfrorni§igr'tseeing (ingår iÅngfartygs AB Strömma Kanal)

med avsikt att etablera visningsverksamhet i och omkring Ekoparken'
Henrik har sedan drygt tre år iitlbaXa arbetat på neniO för Ekoparkens

bevarande och Stockiolm Sightseeing är stadens ledande sightseeingfÖretag

med anor från 3Otalet. Dennä kombination av resurser och kunnande utgör

en bra grund fÖr att visa "stockholms kungliga gröna lunga" för turister och

framförallt för stockholmarna själva.

Stockholms miljö har sedan många år varit av stor vikt fÖr Ångfartygs AB

Strömma Kanai. Varje år genomförs en specialkryssning där hela Överskottet

går till Världsnaturtohdeni projekt "Levande skärgårdsnatur" och företaget

kommer inom kort att företa en miljörevision.
Ekoparken känns därför som ett sjålvklart inslag i Iöretagets utbud o9.1..

avsikten är att del av intäkten i denna visningsverksamhet skall gå till WWF

för att komma EkoParken tillgodo.
Målsättningen är att värna och vårda genom at visa under kontrollerade
former.

Ett 10-tal olika turupplägg med båt och buss kommer att finnas fÖr grupper

från början av augusti. i995 är avsikten att även kunna erbjuda turer för

individuella gästei med t.ex båtturer i Brunnsviken, vandringar i parken och

ev. också bussanslutningar till och från parken. Naturligtvis kommel stor

möda att läggas på att einluOa miljÖvänliga transportmedel. Välutbildade och

i vissa fall ö-kså'specialiserade guider (ex. ornitologiskt eller botaniskt)
kommer också att vara kännetecknande fÖr visningarna av Ekoparken'
Vi vill erbjuda en mix av natur och kultur samt redogöra för de hot som berör

stockholmarnas och solnabornas förnämsta strÖvområden, säger Joach im

Anrin på Stockholm Sightseeing'

Vår förhoppning är att vi skall bidra till att fler upptäcker och får möjlighet att

uppleva detta för en storstad helt unika område.
Ätt s" kattugglan i en djurgårdsek eller att i gryningen se Gustav lll:s
paviljong sp-"-gt, sig i Brunnsviken och mycket annat erbjuds Ekoturisten i

Ekoparken.
Detta är sannolikt inom några år Nordeuropas stÖrsta turistattraktion avslutar

Joachim Anrin.

För mer information kontakta Joachim Anrin (08 - 24 25 70) eller

Henrik WaldenstrÖm, Projekt Ekoparken WWF / Naturhistoriska riksmus6et
(08 - 666 51 61).
Bokning och information om turer, 08 24 A47A
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