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Bohern onr Ehoparken, r.ärlclens förstn nzrtio-
nals [zrclspark, är en kärlehslirilt ncdtccknad
skildring av cn levande grön o21s, en natu-
rens csen fristad, bc1ägen rnitt i clet

m«rcierna Stclrstockholms aslalt ocli
bctong. IörIätrarna Gunnor Bruseu;it:1

c.tc:h Henri,l; Ekman, bjuder läsaren p:i en spiinnandc vand-
ring i tid och rum. Ett re.jrilt sh.ckc kulturhistoria presen-
tcrzrs. Läs om kunslishctcrnas jaktparker. om diktarnas
och honstnärernas inspirationskällor ute i dct friska och hia. L:ingt fler rin
Bclhnan Iänn näring åt cliktarsjlilen i on-isilninsalna.

Ocliså dagens Ekopark och arbetet firr dcss tillblir.else
r-rppmärhsammas i Lrokcn. Området är fbrtfarande ena-
ståcnde i sin skönhet och ett populärt utflr,kt"mål Ibr
storstadsbor och andra besiikare. ln berättelse ort sam-

ticlen n-red rnånsa
intressanta izrkttascl-

ser av cljur och r'.äx-

trr undt r år'sridsr'äx-
Iingarna.

Boken är rikt illus-
trerad med ett stort

antal omisskänneliga teckningar signerade Gunnar Brusewitz och vackra
natutfotografier tagna av Henrik Ekman.
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WWF Världsnaturfonden

World Wide Fund for Nature

Ulriksdal i oktober 1995

Bäste naturvän.

Tänk dig att du har klättrat upp på en bergstopp i kvällssolen. Du har satt dig bekvämt tillrätta och har en vid-
sträckt utsikt över landskapet nedanför. Tänk dig den trygga känslan av att veta att naturen mår bra. I skogarna
som breder ut sig därnere finns en mångfald av växter och djur. I sjöarna och vattendragen du ser glittra vet du
att vattnet är rent och syrerikt och en god lil,smiijö för fiskar och andra organismer. Tänk dig att människan
Iever i harmoni med naturen. Vi är inte där än men det är dit vivill nå. Till det behöver vi din hjäip.

Naturen och hur vi människor handskas med den har alltid varit viktigt för mig" Hur vi väljer att förvalta och
använda oss av jordens rikedomar är vårt ansvar. Det är tid att visa pä de goda alternativ som trots allt finns.
Här har Världsnaturfonden r-rnika förutsättningar med tanke på den stora sammanlagda kunskap och erfa-
renhet som finns till vårt förfogande, samtidigt som vi åtnjuter ett förtroende från allmänheten som få andra.
Som ny generalsekreterare i Sverige känner jag stor tiilforsikt inför vad vi kan uträtta tillsammans. Du behövs.
Nu och liamöver.

Naturvårdsåret som står för dörren lovar många spännande utmaningar. Nu gäller det att nå upp till högt ställ-
da förväntningar och med konkreta exempel visa på att det går att nå resultat och genomföra ett framgångsrikt
naturvårdsarbete - något som alltid varit Världsnaturfondens ledstjärna.

Jag hoppas att du vill vara med och stödja Världsnaturfondens naturvårdsarbete under det kommande året, då
vi firar 25-ärsjubileum i Sverige. Att du känner inspiration och meningsfullhet i det vi åstadkommer med din
hjälp. |u fler vi blir, desto mer kan vi uträtta.

Välkommen med i WWF Vänner 1996.laglovar att jag och mina medarbetare ska göra allt vi kan för att leva
upp till det förtroende du visar oss.

Med vänliga hälsningar
Världsnaturfonden WWF
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Monika Stridsman, Generalsekreterare

Som WWF Vän har Du tre erbjudanden attvälja mellan:

1. Medlemskap WWF Vänner 1996;fyra nummer av naturtidningen WWF EKO, årsrapport,
medlemsdekal och jubileumsdekal. Medlemsavgiften är oförändrat 200 kronor.

2. Som ovan + Årets Pandabok 1996 'Ekoparken'l Du betalar 370 kronor för medlemskap
och bok tillsammans. OBS! Vill du vara säker på att få din bok i god tid före jul, måste vi ha din
beställning senast den 15:e november.

3. Märkesmedlemskapet - för dig som vill ge ett extra bidrag till naturvårdsarbetet - innehål-
ler medlemskap i WWF Vänner 96 + Årets Pandabok 96, samt en märkesnål som ett särskilt tack
för ditt generösa stöd. Du betalar 600 kronor for Märkesmedlemskapet.
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