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Kultur och Miljri
öqTERMALMs
STnDSDEL§FÖRvALTNING

Tith H.Waldeffifföm, projekt Ekoparken, För'bundet fbr Ekoparken

Till faxnr: 587 140 89, 15 76 I1

Frfln: Erika Grelrn, Östermalms stadsdelsforvaltning

Datum: 980616

Antal sidor
inld denna: 2

fuigående Östermalms cykelveclca 1 7 -23 augusti

Vecka 34 an'angerar Östermalms stadsdelsfErvalt+ing Bn cyhelveclca fbr allnranlreten, Vi
lqomnrer att ha ett täh på antingen Karlaplan eller Östennalms torg, där olik+ miijö'och
cl,lcelftircningar firurs representerade, vj erbjucter billiga cylrelhjälnrar, förr,'altningen

informerar om den nya cykelpläuen och sitt miljöalbete, miljö{iplomerade livsmedelsaffiirer

visal elrologisli mat o,§.v.

Syftet tlt att öka inlresset fbr cyklilg och n:iljufrågor, Inonr Östermaim ligger den unika

ekoparken, vilket vi givetivs vill uppnrärksanlma under cykelveclcan, Därr'dr undrar vi främst

om ni är irrtresserade av att stå i taltet under veclcan, gäma under torsdagen, Evenutellt kan

detta hombinems nred en guidning i Elcoparken, Vi har tyvärr ingen möjlighet att ge ersättning

för detta, utan erhjuder er plats i tältet som motprestation. Tältets ö.lpettidet utder veckan,

må-fre, kommer att vara cirka 11,00'19,00,

Eifogat fi:uts ett infornrationsblad onr cylcelveckan

Jag hoppas att ni diskuterar detta och återkommer tilt mig så snart som möjligt'

Med vänlig hälsning fr,Å* $ril,,*
Erika Gtehn, samordnare för cykelveckan
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Preliminärt program för östErmalms cykelvecka 34, utkast g80g2g

NR. 345 5. 1.'1
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Dag, ca kl l&lg utstiill ar e/akrivitet Lruish Eftermicldag

Mån l7 aug

Cykelfränrjandet
Stocltholm Recyclirrg
tar Emöt anmälningar

lIil r3,00.

I Starf.tconet for

lcykeJveckan oclr
utmaningen mellan
cyldande
direktörer, Sthlm
Recyoling
Cykelqrtisten
Andreas Lindqvist
MBK medverkar

Icl l5 o 17.00; C,vkelartisten
upptr'å[der igen.

Tis 18 aug Cykeldoktorn
besilctar cyklar
Cykeifrär-njandet

iil 14.00. Visning av
kålllsorteringen i
Östeunalmshalien,
Kl 18,00 CyJtelutflykt Eva
§andberg och Magnus
Björkman
gffina pqnlfter * parker

Ons 19 aug Ekoparksprojektet
Cykelfriimjandet
GFK o cylcelplanen
Djurgården.Liila
värtans miljoslcydds-
forening

18.00. *{vresa ftån vfut tält,
cykelutflykt med
Cykelftämj qndet i Eicop arken

Tor 20 aue Stookholnrs
Tra-{ik s akerhot s före -

ning, tävlingar
Jarla Ci'kel & §port
Cyklande poliser

Kl 14,00 Visning av
Itdllsorteringen i
Östermalmshallen.

Fre ?l aug

It4 l, *u:I*rr '.1"
Cyklande poliser
Cylceldoktorn

i'l.6D it, cDIfl{H0 avslutas
cykelveckan

JÅr{L,,arla
L
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Allr dag*r: sdf ti:rns rliil och v-isqr nya och r,årt miljöarbete, nya
innergårdsproj ektet, Milj öförvaltningens nrinjutställuing om yäxthusg4s (en skänn r-

.= broschl.rer), tipsrrurda om cykelvett och etikett, NTF Stoskholms utställning om cykeJ.hjälmar.,
vår klotlerkarta fiir synpuni<ter, I(ItAV-utställning, I(onsum bjuder på ekologislia
chokladkakor

Bokbord: 5 goda skäl afi anväada ö.vkelljähn, NTF
Dags att köpa cykel (tripp) , NTF
Så kan cykeln erövfa Stockholm, h'4iursky{dsfrreuingen
Karta el. infoblad om ÖstemaLrns 13 gröna punktel
Infoblod orn rykelplenen
hfoblad om fBrvaltningens nriljöarbete, extemt oclr internt
Stockholnr Recycliug-broschyrer
Brä aft veta om cykeihjllhu för stora och små, NTF
50 punlctor f.Br ett grönare Stociöolm, 50 Mex (l), S)'lF
Minifolder om grön4 puakternn "Gör Stock*holm grönare", SNF

åkr.,?*,lt - 
fDr/.r,tit{Åqr4


