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Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken den
18/8 1994.

Närvarande: Richard Murray, Jana Zvpanc, Bruno Bergqvist, Anne
Murray, Tuva Wretblad, Henrik Waldensröm samt Margareta
Wallman.
Dessutom närvarande: Maria Borup.

Anm?ild frånvaro: Per-Gunnar Hogman, Carl-Johan Ihrfors, Tord
Tordmar, Kristina Smedberg, Marlanne Lundberg, Peter Schantz
samt Mats Gullberg.

Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkindes.

Genomgång av föregående mötesprotokoll som därefter lades
till handlingarna

Rapporter.

Ordförande berättade att Förbundet för Ekoparken,
Kommitt6n för Gustavianska Parken och Haga-Brunnwikens
vänner har framlagt ett alternativ för Norra Lånken i
Stadsbyggnadsnåimden. Nämnden gav före sommeren
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i sammarbete med
Vägverket studera förslaget. Frågan har bordlagts wå gånger
efter sommaren.

Ordföranden informerade om att nätverket "Vi som älskar
Stockholm" startar en kampanj för folkomröstning om
Dennispaketet. Presskonferans kommer att äga rum vecka
34.

Jana berättade vidare att en grupp "landskapsarkitekter för
Stockholm" har bildats. Gruppen skall studera konsekvenser
av Dennispaketet som rör den gröna mi!ön.

Ordförande berättade att den del av Sicklaleden som ligger
inom Stockholm stad finns utståilld pa Tekniska nämndhuset
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L Jana redogjorde om en utställning som hon och en kollega
har gjort där de visar Yttre Tvärledens konsekvenser för
grönområden i Hässelby. Yttre Tvärleden kommer att
splittra upp grönområden även om leden läggs i tunnel.
Fran och med nästa vecka kan utställningen ses i Trappan i
Vällingby centrum.
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på Flemlnggatan. Tuva fick i uppdrag art ra reda på nilr
remisstlden går ut.

Tuva berättade att byggnader frän Världsutställningen 1897
finns att beskåda på västra Lagnö på LJusterö. Tuva la fram
ideen att med planer och modeller visa hur Ekoparken en
gång har sett ut. Genom att visa utställningen på Expo 97
skulle vi kunna visa en stor publik hur lätt värden
försvinner om man inte värnar i tid. Styrelsen beslöta att
fundera vidare på ideen.

4. Ekoparkens dag

Jana redogjorde för liiget inför Ekoparkens dag.
Det iir osäkert om konserten kan hållas i Eldh's
ateljemuseum. Reservplanen är att konserten hålls i
Stallmästargårdens feswärning. Jana undersoker vidare vilket
alternativ som går att genomföra

Eldh' s ateljemuseum kommer att vara öppet för visningar
mellan kl 12-15 under Ekoparkens dag. Däremot blir det
ingen visning kI 16.00.

Jana informerade vidare att Stallmästargårrden stänger sin
uteservering vid fortsatt kall väderlek. Jana frågar
Stallmästargården om de eventuellt kan tilthandahilla någon
form av lättare mat- och dryckesförsäljning.

Trubadur och Dixieband är klara inför Ekoparkens dag.

Tipspromenad kommer att finnas i parken. Jana behöver
frågor från Henrik.

Vandring med ivlargareta Cramdr och Jana Zupanc startar vid
Stallmästargården. Promenaden avslutas vid Bokborden.
Greger Carpeland kommer att berätta om någon del i
Believueparken.

Nlaria påpekade att några föreningar har eftersökt att få
läna bokbord. Anne kollar var bord tidigare har hyrts.

Jana hade med sig bilder över Bellevueparken till affischen
inför Ekoparkens dag. Styrelsen enades om bild och beslöt
att Jana skall skissa på affisch-förslag. Affischen kopleras i
ca 150 exemplar och sätts upp runt stan av styrelsen.

L

L



:

I

Ordföranden rapponerade att FfE får berale 1.2OOl fÖr
byra biblloteket I Wenner-Gren Center för
konferansen. Styrelsen beslöt am försoka flnna ett
alternadv. Jana och ordförande undersöker
Iåna Salllmästargårrdens feswäning. 
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Anne vlsade hur broschyren kommer aft se ur Sty{eben
beslöt att trycka broschlrren i 1O00 exemplar berodnde pä
kostnad- lvlarll kollar med tryckerler.

Styrelsen tog beslut om logot)rye och fÖr fram
logot5/pe för en kostnad av L.7OA:-.

uteifteLra
Ekoparkens dag kommer a6 llgga på ca 10.00O:-.
Kassabehållningen llgger på 1 7.820i.

Iagförslaget Nat ionalsmd,sparkan -

Denna punkt bordlacles dll niista mÖte-

Remlssrar Norra länken - Värtadelen.
Henrik redog)orde kortfartat om det inlämnarle
remlssraret och komlrer att skriva utfÖrllgare om
komrna nde "Btadet från Ekoparken".
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Verksarnhetsprograu.
Denna punkt bordlacles till nästa möte,

att

att

EsanPe av
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Anne vtsade upp ekonomisk rapport for FFE för
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E. Höstens styrelsemöteu.
Sryrelsen beslöt am danutr
Yara 78/ 9, Z/ 1l oc}n 7 / L2.

för höstens möter kom{er att
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Förslag kom upp om aft undersöla möjligheten aft 3e

tr1alr'nsiells hus vid näsra möte. Vidare kom det ett
förslag om att äta en bit mat lillsammans vid nästa
sryrelämOte. Marla kollar ored Marianne-

9. tvlotet avslutades-

Vid protokollet

Vlil,rr"fu"n
I"Iaria Bonrp I

trfrruc,
Richard Murray
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