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Anmäld frånvaro: Tuva Wretblad samt Jana Zupanc

Dessutom närvarade Mats Gul lberg.

1) Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppn-+

2
h

efående mötesprotokol I gicks igenom och lades därefter t. r I
nSarna.

3) Rapporter:
Henr i k rnedde I ade att FFE överk I agat byse I ovet f ör 8e ohuse'..Ärendet lisser just nu hos kammaFrattän. FFE anses inte varasakägare i fräsån och därför har advokat koppiäti in.
Henrik berättade vidare att risk finns att han blir husvill omett.tas då Riksmuseet behöver hans rum snart på grund av egenplatsbrist.

Närvarande: Richard
Lundberg, Bruno Berg
Peter Schantz. Chris
lVa I denström.

Henrik meddelade också att han(Global Action Plan) i Sverise,
som består av folk vilka jobbar
ekoloSiskt boende i stadsmiljO.
områden som finns i Ekoparken.

Murray. Bengt Edlund, Anne Murray, Marianneqvist. PqI-Gunnar Högman, Carl-Johan Ihrfors,tina Smedberg, Bo Swed6n samt Henrik

L

Noterades också att dp för Sophiahemnet har kornmit.
Anne rapporterade att tryckningen av värtförseningar nu är på aång.

nyligen blev inbjuden till GAP
en världsomspännande organisation
med att försöka få till stånd
Planer finns att starta projekt i

brevpapper efter I ite

t styrelsebeslut:
ngsförbund samt

har
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säl lskapet Vega, Stockholms orienteri
os.

Kassabehål lninSen är f n ca 10 000 kr.
, Christina berättade att HembygdsföreninSen ä Norrmalm
L protesterat i en skrivelse mot tredje spåret.
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Richard meddelade att senaste besöket hos VBB
avb I -stes då Stadsbyggnadskontoret förbereder

är ang
d Stad

att
dsk

vi sanontoret talar
snara

Noterades också att Arne Marteng och Richard samlat ihop
t ören i ngar för att ta kontakt med Stadshuset angåendeDennispaketet. Besked väntas i mor6on. Annika Bilrström beremötet vilket kommer att ha karaktäien av något slaSs samråd.
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för del av Tekniska Högskolan,
er nåBra smärre justeringar godtogs

Frirslag ti I I remissvar för Dp för RoslaSsvägen vid Bergiusvägen
8.odkändes.
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5) Ordförandekonferensen :

Mötet ä6er-ruI! 31/1 kl 19.00-22.00 i Djursårdskyrkans
§?I!-i i ngssa I . Kvä I I en kommer att hand I ä"om"[iiTiiihil;;ästadsåret
1-gs8 oph vad FFE och f ören i-laqrnä- r<än-'söia- Få;-äit' i;f iä-f ;;; "
Ekoparken. Carin Fischer, . VD-foi-pioJeEtäI, - intääör'ääa-aii-"'redosöra för hur_orsanisat!onen säi ui jusi nii:-Dåieftä.-iä.diskussion vid. . Förätas t i I I riaäeåtåitäiniai-tian-i,äia-rrui-'vikonkre! kan rusta upp- Ekoparken, "Iui-cu§iäi 

i änät<ä iäi[.iiä- entrö
Pgr rltf ormas, hur vi-kan start<ä't<änta[täina iritäinäti dnäT I t--;'m.uaret'ter kan vi. i mån av tid, diskutera interna fraieståiin"i'näarom årsmötet.

6) arsmötet:
h

med
kape I
i dens
för

7)

Ca
av

vid protokol let

,Jr{an'a,tar(.

övriga frågor:
rl-Johan berättade att EXPO-
Stockho lms kommun. Pl acer i n

I ärvarvet-GärdeFserge I s torrl-Johan (sammankal lände) taorpe och Margrareta O I of sson
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9ar!-Johan redo3jorde vidare för det för
L i ndgrenhuset_ i - Ga I ärparken. Samråd hairenissvar tycks vara mycket negativa.
Henrik berättade att skriften "Bevara Beckholmens blomster" finnspå kontoret på Riksmuseet.

8) Mötet förklarades avslutat.
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