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Dessutom närvarade l{ats Gu I lberg

Anmä1d fränvaro: Anne Murray. Per-Gunnar Högman, Margareta
IAia I I man samt Kr i st i na Smedberg

1) Sammanträdet öppnades av ordföranden som hälsade al la
vä I komna.

2) Föresäende mötesproiokol I gicks igenorn och lades sedan ti I I

hand I i ngarna.

3) Rapporter

Ordföranden medde I ade att en större utstäl I n i n
i balans diskuterats mei lan bl a FFE och Natur
r i ksmuseet.

om stad och natur
i stor i ska
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Vidare berättade ordföranden att en folkomröstning om

Dennispaketet kan komma.

Ihrfors noterade att de pol itiska föreningarna på östermalm
behöver mer i nformat i on om Denn i spaketet.

Iilaldenström berättade att sightseeing i Ekoparken har startat'
Det har mött ett rnycket stort positivt gensvar- Vidare har
ital ienare gjort ei fi lm om den Gustaviånska parken, Ett japanskt
fi lmteam är ocksä pä 8än8.

[{]retblad meddelade att Socialdemokraterna i Nacka har tillsatt en
grupp för att gä igenom de ekonomiska aspekterna av
Denn i spaketet.

4) Utvärdering av Ekoparkens dag:

0rdföranden konstaterade att arragemanget inte drog speciel lt
många besökare. Dock fungerade ordförandekonferensen -pä morSonen
mycfet bra. Ett Iyckat inslag var också konserten med Peter
Eit;;; p"i, pa Stäl lmästaregården. Den guidade,bätturen frän stan
till Eellevuä hade ocksä vaiit mycket lyckad- Affischeringen
f ungerade doeh då I i gt.

filaldenström ansäg. trots det däliga utfallet, att arrangernanget

ändå bör äterkomma ärl i8en. kanske. i nägot.ändrad form' Risk
flnns-äirn;;;' ;It -; 

i 
- Lapöai e'n v i kt i sa Eontaktvtan med

ioi"ringarna. Ef ter di3i<ussion b'cslöt stvrelsen att inte
ii.ånsäi, Ekoparkens dag varje å; ;I.åhänds:är oäg€r hällas när
det är valår.



5) Verksamhetsprogram:

0rdföranden gick igenom förslag ti I I verksamhetsplan för
[fte1 en. de I juster i ngar oeh kämp I etter i ngar godi<ande stförslaget. Beslöts att vid nästa rnöte ta upp ärbetsförde

äret.
re I sen
n i ngen

v
I

Under denna punkt föredrogs också ekonomin för Ekoparkens dag(se bi laga)

6) Utställningsprojekt stad - natur i balans:

0rdfö
krin
rned

randen distribuerade ett PM angäende en möjlig utställning
temat stad och natur i balans. Ordföranden hår haft kontåkt

D esir6 Edmar pä Naturhistoriska riksrnuseet och hon är mpositiv ti I I förslaget. Bol len finns nu hos Riksmuseet som
id6n vidare. FFE kommer ocksä att medverka. Möjlig tid för
arrangemanget är i nför Hab i tat. Expo-97 e I I er
ku I turhuvudstadsäret -98.

Uppdrogs åt ordföranden att arbeta vidare med projektet.

t 7 » övr i ga frägor:
Läget för EXP0-97 är för närvarande oklart. Styreisen var dockenig om att kontakterna med ledningsgruppen bör fortsätta.
Beslöts att delegera lägeskollen titt n;urgärdens
hembygdsfören ing ( Ihrfors).

ycke t
driver

L- Ihrfors föreslog att Karin Fischer el'ler
bjudas in ti I I nästa ordförandekonferens
ku I turhuvudstadsåret. Bes I öts att Schantz
f r äga.

Beate Sydhof borde
f ör att i nf ormera orn
tar hand om denna

vid protokoliet

u.{k",zawtz

som är stora i de I ar av
bör verka för att

tystnad. Projekt Ekoparken

IiJaldenström tog upp bul lerproblemen
Ekoparken. I,llaldenström ansåg att FFE" l;udreservat" bi ldas för att skapa
kommer att agera i frägan.

$;aldenström nämnde ocksä orn hoten från nybyggnationer på
urr i vers i tetsomrädet i Frescat i. Återkomrner- i -frägan.

Ed I und berätt
i rätt riktni
Haga norra, hö
Beslöts att E

a
n
de att detaljplanen för Uppsalavägen är ett förslag
g.Man vill sänka ner vägen mellan Norrtull och
a upp gångförb i nde I serna och sätta upp bu I I erskydd.
I und skr i ver ett rem i ssvar.
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En eventuel I förändring av antalet styrelseledamöter
diskuterades. Beslöts att ordföranden återkommer rned ett förslag
ti I I stadgeändring son även bör innehäl la en paragraf orn att
ordförandekonferensen ska ingä .som ett återkommande arrangemang
under verksamhetsäret.

Beslöts att I\Ialdenström och Schantz tar fram förslag till hur vi
kan päverka riksdagen om lagförslaget till nationalstadspark.

B ) N'lötet avs I utades
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