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Prr:tokoli fört vic{ st5rpgtrsemote trlr Förbundet för Ekoparken den 9
juni 1992[.

Närvarande: Richard Murray, Marianne Lundberg, Anne Murray,
Peter Schantz, Bengt Edlund, Tuva Wretblad, Henrik Waldenström,
Per-Gunnar Högman, Kristina Smedberg samt Jana Zupanc.

Dessutom niirvarade: Mats Gullberg (adjungerad) och Maria Borup.

Anmåld frånvaro: Bruno Bergqvist och Tord Tordmar"

Möiet öppnades arr ordföranden son: häisaele alla välkomna.
Dagorclningen godkändes.

Genomgång av föregånde mötesprotokoll.

Frågan om en bevakningsiista bardlades.

Bengt Ecllund vaides till vice ordförande.

Propositionen f'ör Natlonalstadsparken komrner upp i
riksdagen efter valet. Det är vtktigt att IIFE fortsätter att
bevaka frågan.

Uppdrag åt Fienrik Walclenstrom att skriva ned och skicka in
IjFH:s synpunkter på Ructrtiamrnen.

3, Rapporter.

Ordförande beskrev kortfattat om nätverket "Vi som älskar
Stockholm". Nätverket har fätt positiv kritik i pressen.
Nätverket har sitt kansli i Hälsans hus"

Henrik Waldenström informerade att Solna kommun vill
satsa på turism. Haga-terminalen vid §tallmästargården
är numera vandrarhem. FIär finns även ett kaf€ och ett
turistinforrnationscenter. Det finns möJligheter för FFE att
lågga ut brochyrer. Kontaktman vid informationscentret iir
Anders Sterndal.

Flenrik poängterade att FFE borde försöka vara med pä andra
föreningars evenemiing i Ekoparken
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Vidare berättarie Henrik om RMI-BERGI{S prr.:iekt. Etrever vict
sknlan har giort en marknarlsplan för Ekaparken" Styrelsen
var intresserad av att ta del av den. Maria kopierar och
skickar ut.

Kristina Smedberg informerade att H embygdsforen in gen
skall delta i vattenfestivalen derr t2,13 och 14 augusti.
Eventuellt kan FFE lägga dit informationsmaterial.
Bengt Edlund visade en intressant bok om trzidet eken och
organismer bundna till trädet..Boken heter Oak tree och
utges av förlaget Dorling Kindersley.

Marianne Lundberg berättade att Solna kom-rnun renoverar
på Tivoliudden. Renoveringen består bl a av att de lägger
breda grusgängar i området.
Vidare berättade Marianne att Solna planerar att riva
Sjöscouternas gamla skjul'på Tivoliudden, men sanntidigt
är de bygga ett nytt hus for vinterförvaring av sina båtar,.i
Bergshamra by.
Styrelsen beströt att Jana Zupanc ringer Solna kommun
angående de nyanlagda gångvägarna på Tivoliudden samt att
Peter Schantz ringer några politiker i ärendet" Vidare beslöts
att Bengt Edlund skriver brev till Solna och Stockholm med
begäran om att FFE far löpande information om vad som sker
i Ekoparken.

4. Verksamhetsprogram:

Ordföranden redogJorde snabbt för det utskickade
förslaget till verksamhetsprogram. Diskussion uppstod
hurvida FFE enbart ska vara en paraplyorganisation eller
arbeta mer aktivt utåt. Efter olika inlägg enades styrelsen
om att FFE bör stärka sina band med föreningarna i första
hand. Aktiviteter för detta ändamål kan vara
förenin g s tråiffar, ord förandetriiffar, e ns kilda
styrelsemedlemmars ansvar för ett antal föreningar.

Styrelsen fastslog att det är viktigt att föreningarna
aktiveras i arbetet. Viktigt är också att broschyren om FFE
snabbt utkommer samt att förbundet har ett väl fungerande
kansli.

Uppdrogs åt ordföranden att skriva ett verksamhetsprogram
utifrån de synpunkter som framkommit.
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5. Ekoparkens dag:

Jana Zupanc redogjorde för arbetet hittills. Aktiviteter
knutna till en cirkus borde locka mest. Då kostnaden
presenterades uppstod tvekan i styrelsen. Efter diskussion
enades styrelsen om att låta cirkusen utgå. Beslöts att
Ekoparkens dag i första hand ska riktas till de ingående
föreningarna. Marknadsföringen genternot allmåinheten får
bli relativt enkel.

Arbetsfördelningen inför evenemanget beslöts till följande:

Bearbeta f'öreningärna: Maria l3orup
Utarbeta program; Jana Zupanc" Ftrenrik Waldenstrom och Peter

Schantz
Jaga sponsorer: Anne Murray clch Fer-Gunnar tiögman
Ta fiam infornnationsmaterial: t{icltarrd Murray, Tuva Wretblad oc}r

Ivlarianne l-undberg.
Marknadsföring: Jana Zupanc

6. l.ogotype:

Denna punkt bordlades på grund av tidsbrist.

7. Ovriga frågr:r:

Llppdrogs åt Eengt EdlunC att skriva remissvar på Norra
länken; Värtan-StorängsLrotten med lijälp av Fienrik
\{raldenström.

8. Mötet avslutades.

vid protokollet teras
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Richard Murray
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Marianne Lundberg


