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SLIi:s styrelse och va.lberedning

stadsfullnäktige i 10 år; m m

Ngcka. Ungd omsråd. |O-ta.fHrer
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Efter moget överväga.nde har jag funnit nödvändig
uppdrag i det idtslla föreningslivet. låt mej gör

t att begränsa mlna
a en kort resum6.

Sedan min start för nära 60 år sedan som selrr och senare ordf i skuru
Friskportklubbl vidare i distrikt och riksförbund bI a setrcr i AU och
tävlingsledare på flera riksläger inom frisl<sportrörelsen har mina
uppgifter sti,indigt vuxit. Ett I5-taI å:i podritiskt verksag inom follr-
peltiet i Naclca, sekr i d.ess förening och ordf i F?U, ledamot a-v Nacka

I ungdomsrörelsen i Nacka , 10 år sekr i
ksam i FUB-rörelsen i Nacka med omnejd.L

L

I miljörö::elsen i 20 år i Nacka IlIi1jövårdsråd. I vlllaägarröre1-
setl sedan J-947 med börj sekr, kassör och ordf 1 Ektorps Villa-
föreningr ordf i Nacka-Viirndö Vlllaägarekrets sedan 15 år, vice ordf
i Södra Distrilctet sedan 10 år och ledamot i regionstyrelsen för Stock-
holms Iän. I ett 10-ta1 år sekr och ordf i den fAokltge"tjänstemanna-
rörelsen i landstinget. I hembygdsrörelsen sed.a.n 7O är verkeam i Nacka
Hembygdsförening och Sällskapet Nyckelvikens Vänner och därefter sed.an
1989 verks,sm i Stockholms Iäns hembygdsförbund och en tid i rilrsförbun-
dets kommittd för natur- och ml1jöfrågor. Därutöver tidig4re och fortfar-
ande f'erksam i många a.rbetsgrupper, utredningar och valberedningar på

.dolika nivåer. L992 hade jag c;a ?-O uppdrag, som jag 1997 minslrat ti1I 15.

Även om min ambition och mitt engagemang och min vilja att göra insa.t-
ser fortfnrande är le*ande måste JaS begränsa mltt ideellri arbete ued
hänsyn tiI1 att jag nu är ensam gen nära 4 år tillbe.ka och därför
vil1 föIja och stötta min son Göran så Iänge jsg kan. Jag fortsätter
dock mitt föreningsarbete i N.acka med omnejd, bI a som ordf i Nacka
Hembygdsförening och i Sä1lska.pet Nyckelvikens Vänner m f1 uppdrn.g.

Av helt personliga skäf får jag d:iaför nu med omedelbar verkan avsägå.'Ia'J
f öt j ande t.ppdrag.

1. ST,II . ledamot av st,-/reIsen, lnva1d a.v årsmötet 1989 och sena.st om*

;;lt"i??'.hlå-3 åä; de 5 åren i styrersen, som innebprrit bride positivq
och negativa erfarenheter. lVlera därom i särslrild slrri-velse. Siirskilt
tgikar jag Ivdr Högströn, ford Tord.mar, Gudrun Grönda.l, Sture WärIin-
der och Hans Österberg som kunniga och engerade kollegor.
2. SlH. ledamot och ordförande i natur- ,:ch miljö8ruppen, vald av
stvrelsen 1989-
Har vi1lD$gframhåI1a vårt viktiga arbete att söka stoppa flera golfba.ne-
projekt som va.r på gång i slutlet av 8O-ta.Iet,_ vidare vår stora na.tur-
och miljökonferens febr 1991, vårrt ställningstag,lnde och off ensiv mot
Österleden, Västerleden, Rödkobbgledeu och 3;e och-"f;e spåret hösten
1992 samt mot Denni-spaketets evefter.Samt vårt engagemang att bygga un^

Förbundet för Ekoparken och Stiftelsen Stockholmspa.rl<ens Vänner. Vl
har sammanla-gt ett 15-ta1 punkter på vår bevakningslista.
Jag vil1 också tacka nuvarande och tidigare medarbetare för goda. in-
satsero
Här får jag föreslå att Tord Tordma::i mycket kunrtig och kompetent i
np.tur- och mil;'öfrågor och skicklig skribent, tidigare ordf för-e meJ'
ånyq b1j-r ordf . I stäIlet kundäflsIippa kassörskapet, som lcunde över-
taJia{ns Österberg vice kassör och ek dr.

Stiftelsen Stockholmsparkens Vänner(SpV
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Härf j a,g arb etat
och grönområden.
på att haverera,
telsen tilI en -k

Se mln tidigare skrivelse. 81 a cza. J sammankomster mot c:a g-10 tidi_
gare år. .

Jag v111 tacka denna styrelse för ett gott samarbete och stort intresse
och vi1I särsktlt fra:nhåIla min uppskattning för Anders sandberg viee
ordf och Anna-Karin Wabäek sekr och deras insatser.
I1är får jag föreslå att UI1a A1m, som reda.n är rnin ersättare i S?V,
med sin kunnlghet och kompetens, går in som ledamot. Ulla är vidtalad
av mej och har aceepterat mltt förslag.

Härutöver avser jag
a.nde uppdra.g.

att vid kommande år smöte 19 febr avs iiga me j fö 1i -

Förbundet för Dkopayt<en(lnE), ledamot av s elsen invald på 2 år
§ av .6 6 t.yreIse.

Här har ja.g under 3 år fått vara med och bygga upp FFE som ett starkt
värn för Ekoparken som §tockholms värdefullaste natur- o$ kulturmiljö-
område av riksintresse'mot Dennispaket och andra onda hot. Det har
varit ett 1o-ta1 m öten och sammankomster per år. Jag är glad SI"TII stä1-
Ier upp för Ekopa3ken och BFE i sam6rbete, iiven genom ksnsliservic,e_
svta.1et, som vi arbetat fra:n. Framgång börjsr nu skönjas.
Här viII jag t6cka tidign.re och nuvarande styrelsekamrater för ettgott arbete i positiv anila. Jag vill särskilt nåimna, Birger och Birgitta.
Rrtppl Bernt \'{range, Bengt Edlund, Henrik \rf*ldenström, pöter Schantz,
Jana Zupanc, Richard och Anne lilurra^y, Msrianne lundberg och Kylli Jo_
hannison
Här får jag föreslå att Tord 0ord.mar, mycket kunnig och kompetent i
natur- och miljöfrågor och skicklig skribent, med mångårigt engagemnng
i hembygd och naturskydd, bl a" l Teiby och österåker, l Sfi{rs styrelse
och natur- och mlIjögrupp, går in som SlHrs representant och då
som supplea.nt. Tord är vidtal?d av mej och har acceptera.t mitt försIag.

FFE förande i valberednä en d av FFE:s årsmöte 1992, om-
vald 19 7
FFE:s gtyrelse bch valberedning hdr informerats av mej oeh få.r även
denna sl<riveIse.

L 7 äT för att hjäIpa fram brukarmed.verkat: i par,ker
Eftdr flera. möten och diskussioner Lggl, då S?V höII

har på mitt försIag enighet vunnits att ombilda stif_
ommitt6 med en förenk1a.d organisation och verksamhet.
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I\[ed taclr för gången ver]rs
vår vaclrra hembygd och de

amhet får jag önska lycka til1 i grbetet för
ss rika natur- och kulturmlljöer.
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