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CYKELSAFARI I EKOPARKEN
söndag5juni 1994

Välkommen till denna annorlunda cykeltur genom den unika Ekoparken d v s Djurgården-Haga-Brunnsviken-
Ulriksdal. Cykelsällskapet arrangerar denna cykelsafari ihop med Förbundet för Ekoparken och Projekt
Ekoparken vid Naturhistoriska riksmuseet. Denna tur ska ge ett axplock av områdets kvalitöer och hot (l).
Detta är tänkt som ett årligt evenemang så nästa år ses andra delar av Ekoparken.

Start. kl 11-12irän Koppartälten i hagaparken. Beräknad tid ca 3-5 timmar. Målvid pelousen, Hagaparken där
det blir prisutdelning, information, försäljning samt trevlig samvaro kring medhavd picknick.
Färd: Följ gula och röda snitslar, distans ca 25 km. Även våra kunniga guider är "snitslade" i gulrott. Snitslarna
tas ned efter att guidetiden enligt nedan gått ut. Vid varje punkt nedan finns frågor att besvara om
Ekoparken. Skriv itipsruta nedan. Glöm ej namn och adress. Fina priser för tipsvinnare, men några priser
tofias också ut bland övriga deltagare.

0- START: Koppartälten
1- Hagaslott-Ekotemplet
Ekotemplet är en viktig byggnad i Ekoparken.Vad är Ekotemplet.

@uSav llls sommarmatsal x) musikrum Skyrka

2- SAShuset
ffS hotade med att lågga sig i Köpenhamn om man inte fick ligga här vid Haga. Vem har ritat huset?
(!\iels Torp x) Ferdinand Boberg 2) Ralph Erskine

3- Lings grav
Vem var Per Henrik
1) Kungens gymnastikens fader 2) en trubadur

4- Udals slott, parken

J{nksdal har en praktfull park medträdklippta som håcka, detta heter
(!)Poskeer x) kastell 2) aller,r

5- Udals slott, Confidencen
1)Conf är Sveriges äldsta....:..vad då?
1) gymnastiksal x) matsal Cåöbttsteater

6- Stocksundstorp
Stocksu villor kar hyst flera kända
1) 2) upptäcktsresande

7- Ekhagen
Ekhagen är byggt ien funktionalism som tar stor hänsyn tilldjurgrådsekama. Hur många insektsarter kan

i en svensk ek?
1000 x)ca500 2)ca300

L

L 8- Lappkärret
lappkärret är en av I

1)skäggdopping x)
Ekoparkens fina fågglsjöar. just nu håckar en raritet som heter

g råh akedo ppi n g(2 ) )m ådoppi n g

9- Kråttriket
(äftriket är byggt i en trevlig dansk stil av arkitekten Ludvig Peterson för

@vetrinärhögskolan x) skogshögskolan 2) lantbruksakademien

10- Bellevue
Bellevues träd!å hotas av ett vägtunnelprojekt. Vilket?
1) Osterleden(p'lorra länken 2) Västerleden
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