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Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundet för Ekoparken den
25/1199,+.

Närvarande: Richard lvlurray, Marianne Lundberg, Bruno Bergqvist,
Bo Sweden, Tord Tordmar, Tuva Wretblad, Henrik Waldenström
samt Jana Zupir.nc.

Dessutom närvarande: Mats Gullberg (adjungerad), Maria Borup
samt Jakob Cederström.

Anmäld frånvaro: Per-Gunnar Högman, Carl-Johan lhrfors, Anne
Murray samt Peter Schantz.

Ivlötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna.
Därefter presenterade sig Maria Borup och Mats Gullberg.

Dagordningen godkiindes.

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Styrelsen beslöt
utse Bengt Edlund till vice ordförande, förutsatt att Edlund
sjåilv accepterar.
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4. Rapporter.
Ekonomigruppen: Bruno Bergqvist och Tord Tordmar
redogjorde för gruppens arbete till dags dato. Gruppen har
diskuterat olika former av medlemskap och sponsring. Då
Anne Murray inte var närvarande beslöts att gruppen
återkommer med konkreta förslag till nästa möte. Beslöts
också att ordförande skissar på förslag till
verksamhetsprogram.

Ekoparkens dag: Jana Zupanc redogjorde för arbetet hittills.
Ett förslag till sammarbete med Haga-Brunnsvikens vänner
finns. Ivtöjlig plats för evenemanget är Bellevueparken.
Konkreta förslag till aktiviteter är cirkus, lärngbord
arrangerat av Ekoparkens restauranger, bokbord samt
kringaktiviteter.
Förutom Zupanc ingår Maria Borup och i viss mån
ordföranden igruppen.

Övriga rapporten
Meddelades att FFE har flyttat till Naturhistoriska
riksmuseet.
Telefonnumret är detsamma som till Henrik Waldenström.
Alla band tll SLH är lösta. Bestöts att arrangera ett möte med
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Desiree Edmar för att dra upp de exakta riktlinjerna för FFE:s
verksamhet pä det nya stället. Waldenstrom arrangerar.

Nämndes kort om debatten om Dennispaketet pä
Konstakademin den 25/ 1.

Gjordes reklam för Valborgsmässofirandet i Bellevueparken.

Meddelades att den 29/4 är det stor festkonsert för
Nationalstadsparken i Jakobs Kyrka.

Kort information gavs om stundande möte på Nacka Forum
den 2/5 om Dennispaketets följder för Nacka.

Redogjordes också kort om en halvoffentlig sk medling om
Dennispaketet den 9/ 5, arrangerat av
Milj övårdsberedn ingen.

Ett nytt nätverk har skapats i syfte att engagera nya
måinniskor mot Dennispaketet. Nätverket har fått namnet
"Vi som älskar Stockholm". Initiativtagare är bl a Anders
Wijkman och Richard Murray.

Tuva Wretblad nämnde om det omfattande material om
utbyggnaden av KTH och universitetsområdet hon har.
Beslöts att det lämnas till Maria för arkivering.

Jakob Cederström visade skisser över vägen mellan Haga
norra och Norrtull och olika förslag till utförande av
betalstationer vid Linvävartorpet. Förslaget innebär en total
omkastning av trafiknivå-promenadstråk.
Cederström redegjorde också för planer för generella
förbättringar av trafikavsnittet vid Karolinska sJukhuset som
stadsarkitekterna i Solna arbetet fram.

Ett möte med Carl Cedeschiöld om OS är planerat
tillsammans med Fältbiologerna, Greenpeace,
Väirldsnaturfonden samt några till. Beslöts att Zupanc,
Wretblad och ordföranden representerar FFE.

Bevakningsuppdrag:
Waldenström föredrog lista på möjliga bevakningsuppdrag
som enskilda styrelsemedlemmar och andra kan åta sig.
Listan bör även skickas ut till föreningarna med önskan om
att de bevakar ett visst område. Listan kan ffllas på efter
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hand med namn pä dem som ätar sig ett uppdrag.
Waldenström åtar sig detta.

Broschyr:
Denna punkt bordlades tll nästa möte.

Nationalstadsparken:
Ordföranden redogjorde för läget just nu. Propositionen
delges oss snart.

Övriga frågor:
Det nya "Bladet"är under produktion. Det kommer att
innehilla kort text om årsmötet, å,rsmötets uttalanden samt
referat av FFE:s remissvar om Nationalstadsparken:

En startpromemoria om Norra Ruddammen har skickats till
FFE och finns arkiverad hos Maria.

11. Mötet avslutades.

vid
protokollet
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Marianne Lundberg

iusteras
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