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Förbundet för Ekoparken

Ändamål och uppgifter

I EKOPARKEN åir ett i huwdsak sammanhiingande grönområde i och intill
storstaden, som besitter unika och rika natur- och kulturviirden

2 EKOPARKEN omfattar enligt bilagd karta Norra och Siidra Djurgården,
Haga-Brunnsviken, Ulriksdal och Sörentorp

3, Förbundets uppgift åir att verka ftir:
attEKOPARKEN bevaras och utvecklas till en sammanhåingande
biologisk mängfald och skönhetsviirden skyddas; till grund för
verksämheten ligger uppropet "Bevara Norra och Södra Djurgården,
Haga-Brunnsviken, Ulriksdal/Sörentorp"

att EKOPARKENS natur- och kulturmiljtier restaureras, värna§,
vårdas och visas samt uwecklas i samklang med deras historiska och
estetiska viirden

att EKOPARKENS natur och kultur blir föremålför vetenskapliga
studier

att mark, som tillhört EKOPARKEN, där ftirutsättningar finns,
återförs till parken och att parkområdet d?irvid vidgas

att informera och väcka opinion om EKOPARKENS vtirden.

att i samverkan med medlemsföreningarna bidraga till att uweckla ett
levande kultur-, rekreations- och friluftsliv på land och vatten i
samspel med EKOPARKENS egenart

att söka samarbete och stöd av in- och utliindska
föreningar/organisationer, som verkar i linje med ovan angivna måI.

Förbundet för Ekoparken, c/o Stockholms liins hembygdsförbund,
Warfvinges väg 30, ll2 5l Stockholm tel 618 03 95
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lnringot område auser Elsoparken, somfireslagib au Naturens Ilw i en utredning initierad at Ståthållarämbetet.
Kortoa uisor Norru xh Södra Djurgården, Fjäderholmarna, Ilaga-Brunnsuiken och Ulriksdallsörentorp.
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Förbundet för Ekoparkens medlemmar
Bellevuefööundet

Confidencen Rediviva Vänförening

Friskis och
Fältbiologerna, § tockholm

Föreningen Ekhagen
Föreningen för Dendrologi och Pa*vård
Föreningen Natur och Samhälle i Norden

Föreningen Stora Skuggan
Föreningen Trädens.Vänner, Nyköping

Föreningen A.ven tyrarna
Föreningen Ostermalm

Föreningen Sor-Stockholms kolonifrädgårdar

Norra

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg
Segelsällskapet Brunnsviken

Sofia Hembygdsförening
Solna Hembygdsförening

Solna-S undbybergs Natunkyddsförening
Stiftelsen Rosendals Trädgård

Stiftelsen Wenner-Gren Center
Stockholm Marathon

Stockholms Fältrittklubb
S tockholms Natunkyddsftirening

Stockholms Ornitologiska förening
Sockholms Vandrarförening

Stockholms llins Hembygdsfööund
Sundbybergs Hembygdsförening

Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Svenska Cykelsällskapet, Stockholmsdistriktet

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, S tockholmsketsen
Seidermalmspatkemas Viinner
Ulrikdals Hembygdsfööund

Värt Stockholrn
Våinföreningen Rosendals Tädgårdar

Förbundet stöds även av Djurgfudsförvaltningen,
Ståthållarämbetet,WWF och Ulriksdals & tlagas slottsförvaltning

Hus


