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Närvarande:
Bergqv i st,
Bo Sveden,
Wretb I ad

R ichard Murrav. N{ar i anne Lundberg-,- Anf g Mu
P;i-G;ir;ai-Hoitran, Peter Schantz,. .Kr i st i na
irän.ik--itiäi aäirätiom. Marsareta Wa I I man, samt
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Dessutom närvarade Mats -Gul I berg

1) Ordföranden hälsade al la välkomna och förklarade mÖtet dppnat

» Dagordningen godkändes.

3) Då förra mötesprotokollet inte var färdi8't sköts godkännandet
fram ti I I nästa möte.

4) Rapporter:
Anne Murray berättade at!
ti I lkommit. Beslöts att de

emmar ti I I förbundet har
årsmötet med yttranderätt.

matrikel ti I I al la medlemmar-

nya stödmed I
kal las ti I I

Bes I öts att Anne sk i ckar
Peter Schantz nämnde att
angäende nationalstadsPa

uppvaktning av b
är planerad ti I

Ordföranden meddelade att han skrivit ett
pol itiska uppgörelsen i. Landstinset- efter
besvikelse bvär resultatet framSår klart.
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Ordföranden berättade vidare
Teeelhagen norr om Ulriksdal
ar-mycköt viktiet för Ekopark
ordfäranden och Schantz skick
angaende buffertzonens strate
nat i ona I stadsparken ned en ko
reger i ngen.

han och Peter Schantz besökt
Bränsen mot Sol lentuna. Området"kontakt norrut. Beslöts att
en skrivelse till Sollentuna

att
på
ens
ar
sispra

ka betyde I se för
ti I I Stockholrns

L

L

stad samt

Beslöts vidare att höra med Föreningen rädda Järvafältet om de
vill ingå i Ekoparken.
Tuva ttretblad meddelade att förslag till översikts.plan för
universitetets institutionsområde förel igger i konceptform.
mii jokonsekvensbeskrivninS är också utarbetad. Beslöts att
iemissvar från FFE utarbetas under hösten av Tuva WretbIad,
Henrik Waldenström, Anne Murray samt Jana Zupanc-

En
ett

5) VerksamhetsproSram:
Ordföranden presenterade e
bevakning av ol ika ärenden
kontinuerl igt uppdateras.
område kan man höra av si8
Beslöts att arbeta enl ict

ad verksamhetsplan. Vad gäller
Henrik i en lista som
r intresserad av att bevaka ett
nom.
ördelningen (se bi lasa).

n juster
håller

Om man ä
ti I I ho

ansvarsf

6) Riksdagsuppvaktning:
Bes I öts att Schantz ansvarar
bostadsutskottet 16/11 inför
nationalstadsparken. Uppvaktn
Haga-Brunnsvikens Vänner samt

för uppvaktn i nBen av
propositionen om
ingen sker ti I lsammans med
Kömmitten för Gustavianska parken.



7> Planerine av ordförandekonferensen:
Denna punkt bordlades ti I t nästa möte.

8) övr i ga frågor:
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Manusstopp för nya numret av Bladet från-EkoP
56)11. -Sähant2, fraldenström och ordföranden b
Kassören åtog siB att 8Öra layouten-

inte acceptera EXPO-97:s föreslagna. utbredning på .Gärdet'
åti-"iäfåIånaen-octr I{'aldenström, efter kontakt med-åri.i;ä;-tTT t -Stöötitroims stad i' ärendet.

es att det är samrådsmöte kring fö
sp I an f ör östra Brunnsv i ken./Nor ra
täriska riksmuseet samt l/12 i Tek

t [!aldenström och ordföranden
för Projekt Ekoparken,/FFE.

öm i nformerade om de
nkt att placeras mel
tades beslutet. UPPd
detta.
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lUa I dens
Det är
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I aget om
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ska nämnd

/ll på
set.
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i drar

är satt till
med material
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t planerade geologihuset i -Frqscati'lair Aktiverum och Greens vi I la-
iääs ät kassören och Wa I denström att

Noterades att Tur i stfören i ngen beta I at dubbe I med I emsavg i ft

9) Mötet avslutades.

vid protokol let teras
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L

t

1i11i1iii,r'$ii§iiii;

/u^t


