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Fdrbunclct för Ekopurkeu 1994-05-14

Samverkande organ i s,:rt ioo§r

fuch;rrd Murrey

Vcrksamhctsprogrdltr

Jag vill lågga fram oågr.r idicr tEr vå'r verksamhet f6r atr vi skall kna'ou drslortcra dom pl oista styrvlscurirte'

Förbunrlet kao narurligtvis tbrtslna att vgra en reu EgluilJgrrl3gi§,lbq' soo,

- samlar ctt stort antal t6ren'ingar tör Ekoparken

- skrivor rcmisser pÅ al;tuelio pianförslag
- uppvrktur politikcr, tlinstemin och iotresscnter i områdct

- srrang€rar Ekoparkens dag cE gfug pcr år"

För ett rollsn som paraplyorganisntioo slcrll fungera i läagden fu'dsg viktigt att vi håller en myckct rrära':re

kootrkt merl vånr o.af"ÅO-t"oingsr In vi gör ia"S' Vär.s kontaktcr med mcdlcmsföreningaroa inskräaker sig

rill
a) styrelseq, <Iår några föreningar [r represooterede

b) årsm6teI
c) Ekoparkens dag

d) Bladet t'rän EkoParken.

Vad vi skulle lcrnns göra dänrt6vet är t.ex. följrade:

a) engagera qtedlomsiöreningarao oer i Ekopaikens dag, excmpelvis gaor! alt arra.ogerr degeo i samarbeto

mcd en eller ett par föreningar, som vfuilqr nellan glngema

b) hålla förudrag ffir och delu i disl:ussioner med föreoingarna pÖ deras styrelsemöteo och föreniagsstämmor

c) engagcra lömpliga lbreningar för bcvaksing av olika ttagor ilo- Ekoparken och för an driva olike projekt'

d) ha fbreningspresentarioo*ii Blrd*, frål Ekoparken, annooscra lämJrliga 1§lgningserrangemgng inom

Ekoparken i detta blad.

I elt längre perqpektiv tror jag afi FFE ffrirste bli mera gf&ggjyl f6r att motivera sin exisbns' Saotidigt tror

jag int 
"au iFg'rt"tt rtra pl sig uÅgou sior organisatioa' FFE:s sryrka ligger i ncrllemsf6nmiagam!§ stora

srtsl och stora medlenrsantat oih a*t er via dassa FFE bör arbets' Koukrets projekt gcnomfirs bäst av

medlemsförenirgama. FFE kaa vrra pådrivande och sEmordnaade' vad FFE hehövcr är ett litet kg§li f6r

att folk skall ha län att ta kontakt med FFE ' Bummår i telefonkaulogen' nÅgon telefoadd' en frst adress - och

ft war. Vad som behEvs Er en dcltidstjänst, ett srbetsruu ocb ea tclefos' Samt b:revo+IrIrsr' Med mera tid kan

den personelr givefvis göra mycket Eer. Det år oerhört viktigt att det är fitt pcnion'

Som poraplyorganisationen uråste vi ba br.r inforrnationsmalen8l om Ekoparken' en bra karta 8:! prornenera

efter och en broschyr om oahrr- och kulruruåra* *U 
"tn 

nnf och vår verllsamhet' Vi har länge talat om ait fÅ

fram ett nclicJgrolram - det behövs som gruod ftr dct övriga informatiorsm'atorialet'

Ett mer:r storstilat intbrm.:tionsarojekt voro oct starts stt eget &nnonsblad' Det slnrlle bygga pÅ aEnon§cf, frAE

foreug och irstinrtioner verksaruua inom Ekoparken och 
-med 

verksaobet sorn inte stridcr orot EkoparkeDs

idö Dcn rerJaktionella 1t1ssa skullc varE helt iffiktad på Ekoparkeo' Det skulle vsr6 ett mycket stofi steg

tramåt för ott fira ut FFE:s ståndpunkter,

FFE:s verkq-åmhet har tre benl Ydma' Vflrds, Visa' Vi hÅr hitintills varit mest syssclsstta nted att virna

Ekoparken. Mso kan gott sä84 fllt dst vsr i 'greveos allnr sista mi'o^ut' som f6rbuodet bildade'E ffir att väma

parkcn. Nu vågnr vi pLU *ivi - tillsamno'r med andrs goda knrfter - vant ganska traogÅngsrika' Förslaget

om Bariotrelstadsperk kommer sirrt som proposirion och vi b6r krrnng rEkna på utt dct går igeoom riksdagen

iven om det blir cfter valet i hdrt. Då vidtår ett alaat slags orbpte: stt fit till 5r-|rnd aEgglrescrvgt o§h

kulnrrskydd. Det tar tid - det Er dä dct flr vördcfullt att Lrrnns ts stöd i nationalsudsaåf,keE' Att driva Ph

reservarsbildningama tillhör FFE:s traditiouellg sett att arbeta'

D6nrtöver borde det vara &gs att tg stöd av det a'odre bcoct: Virda' Och att bli mera offensivs' Det finns en

r.rd olika projekt, som FFE k"o ini,io." ocb drivs tillsammaas med andra' Här någru erempel:
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a) Brunnsrilens norra del är kraftigt miljöstörd nv Bergsh^a.m-nav6gen och Uppsalavigea samt sv Sc'udic

Hotclts oskdna fs.sad. Ett lfuigtgåcnde projekt [r att överdi§ka BergshamrovÄgca' Solna kommun visc'r 
'Jt'

vlxudc intrasse för deo saken' Etr ousdre projekt s)Er kan drivas av FFE i s'umvsrkan n=rl någoo av do

lokdn rncdlemsförc.inserna, år att t} till ståad en bullcrvall och en skyddsplantcring längs UppsulavÄgcn.

Ytterligarc ert projckt i dctta oru/.rdc ir att säkerstÅlla att Frösun&r-åsoo väster om Uppsalavigen bcvare"s

obebyggd. Dco bar mycket stot bctydelsc för irr-amningca av Brumsvi-kco,

b) Gångvägeu östcr oo Brunnswiken saklar en liak: pa$s"geo 6ver ÅIu:tån. I{år borde någon slags gAngbro -
helst utforoad sit att s{väl cyUister sosr ri,lande skulle kunnr tir sig övcr dco - anliggrs. Detia är ett
typexempcl pÅ ett sponsorprojekt - att drivas av uägon av våra föreni::gar - i samverkan mEd FFE.

c) Frösundavrk. Ett delvis ordnat, delvis oordoet omrr.de, son det ir viktigt att hAlle ios111 sinr gr§,ouer rxh
städ;r upp. Grinsar till Hagakullen, denn" oya nrrhrrformåtioo, soor ännu ilte !1 ifl6mnr-.d på att uaturli$ sätt i
parklandskaper, Här skulle det kruesiskq Cyllcne templct kunaa byggas upp. Dct firls lslqa audrs som arbetar

nred d(rt scoare projektet - vårt bidrag skullc vara att se ri1l att dcl inte tillviller sig någoa placcriag som wär
emot park- och landskapsrurrunet,

d) Kaknäs skjurbua, dennt EvigS"tsf6ljotoug. Ved kag FFE göra 6r art driva pä en ncdläggnrng? Ka.nske

skullc vi engflgera en landskapsarkitckt för att visr hur omrädet slrrllc luona te sig om skjutbunan vore borta:

fl Det fians t'lera fula parkeringsplatserr som bör bort. Eu ir parkeringe[ hrtom Annelund, Dess område
skulle rsed ördcl kunna plantoras igrn. En annan fr91 ayligen aulagt n".lor'frör Vct€rhärh6gskolan alldeles vid
Brunn-wikcu,

g) Husrrvtkeo, Både gasvurkstonrten och Fisksjdä.ng urlsto ståd.as upp, Det är ;rogclÄgct ett fr.nna en
återarv§-adaing i rnåtclig skala ov gasverkstomten - Dren vilken?

Vilka krafter kitr vi lic.ra oss mcd för att .nri våra måU

Delar av näringslivgl i Ekoparken år eo nanrrlig samarbctsaartoer, rcslaurengcr, teirtmr, hotcll. t6retag med
koutor iaom ornr-ådet. Liknra in:tig$!qg§! såsoru nrusdcr. T\rristndnngen i Stockholm bör soo heLhet vsra
iutresserud av att ulc.kla Ekoparkens loralierct.

Hsbila{l6t F},1 skall hälla en koufcretrs oE byggnadsfrdgor 1996. FFE skulle kunne lansera Ekoparken sonr
ett io;lag på den-oa kont'ercos- Erempelvis skuJle ea konforeus om parker i stora stEdir kuu-na hållos.

Expo 9-7: mitt tErslag är att vi söker sa*rrbeu med detta gäng, som Du tltt statliga krcditgraaticr, Samridigt
som vi rccsplerar at! vrssa dclar ev utstållniagcn kg.u koErnl att förllggrs till Ekoparkeu, rrr4'itt vi så&erstålla
;itt det intc blir k*ar u-igre spår s)m stör parken clterAt, Vår srrävan bör då vrra att Ekoparkro skall spela en

tramtrirlrnde mil i ut-stållrringen srmt .rtt söka ft till ståad Dågot åv vära vårda-projekt geuom tr61![lningen,

bibrfhg:!,id$a{ l-9i& I dctta arffi.Dgcrnxns är det givet ett Ekoparkcn q,:h för,-niagslivc-t kring Ekopar.kcn

skall spcla en betydelscfull roll. FFE bör omgående ta kontakt ocd de Eo!tr arlsvrrar fBr dctta pro..;ckt.

Qf -2001: FFE:s hålloing b6r även lor661tningn'is vara sn e!^/iss alla ny:r aalnggaragar inom Ekoparlicn. Det
ianefattar eo neBativ instillning till eq storskalig satsuing på brcbyggelse ilom Husrn'ikens område.
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