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1) Ordföranden hälsade al ia uälkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Dagordningen godkändes.

3) Genomgäng av föregäende mötesprotokoll bordlades till nästa
möte.

4i Rapporter:

Jana Zupanc nämnde att nägra landskapsarkitekter har bildat en
grupp rnot Dennispaketet. Berättade också att hästkapplöpningar pä
Brunnsvikens is planeras ti I I 20/2-54.

Henrik }Ialdenström berättade om förhandsvisningen av Anders
Wahlgrens nya film "Stadens sjäI" som skedde nyligen pä
Riksmuseet. Mark- och planrninister Thurdin var näivarände. Efter
fi Imvisningen uppstod en al lmän debatt onn Dennispaketet.

Henrik berättade också kort om den nya utstäl lningen orn Ekoparken
som öppnade officiellt L3/12.

0rdföranden, som var närvarande vid invigningen av
Ekoparksutstäl lningen 13l12, gav Henrik beröm för framförandet-

Bengt Edlund rapporterade om Iäget v g OS. Möte ned 0S-planerarna
Långsved och Rosengren har ägt rum. Edlund visade OH-bilder över
planerna som berör Ekoparken. Det poängterades att FFE inte tar
stät lning för el ler emot OS som evenemang betraktat. i
kontakterna med OS-kommitt6n ska vi koncentrera oss på den
päverkan OS kan ha pä Ekoparken. Kontakterna med OS-planerarna
fortsätter. Uppdrogs ät vär OS-grupp att bevaka ärendet och hälla
fortsatt kontakt med Längsued och co.

5 ) EXP0-97:
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0H-bi lder över omrädet vid
som utstäl lningsomräde. Hag
t i I I EXP0-gruppen och utta I

Bergi anska trädgården
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å ska göra det. Beslöts också att Edlund,
öranden fortsätter med kontakterna.

6) Ekonomisk rapport:
Anne Murray presenterade den ekouomiska situationen. Räkning från
Hembygdsförbundet kan inte accepteras. Förbundet har idag ingen
kassabehäl lning.

Under denna punkt tog också ordföranden upp de svårigheter som
tillstött angäende Gunnel Hackrnans förtsatta arbete för FFE.
Ordföranden beklagade att problem tillstött. Bo Sred6n berättade
också orn SLH:s senaste möte där frägan angående förlängning av
Gunnels tjänstgöring- Tyvärr blev deras beslut negativt. FFE:s
styrelse uttryckte sitt förtroende för Gunnel. Beslöts att
ordföranden kontaktar Arbetsförrnedlingen och ser om nägot kan
göras.



7 ) I nf orrnat i onsbroschyr :

Per-Gunnar Högman redogjorde kort för arbetet med
informationsbroschyren om FFE och Ekoparken- Broschyren bör intebli större än 4 A-4 inklusive bilder. Beslöts att Hågman och
sekreteraren äterkomner med ner information vid nästä möte.

B) Kraftledningen i Bergshamra:

Sekreteraren redogjorde för läget
Socialdemokraterna i Solna har Ia
ledningarna över Tivol iudden. En

Stockholm Energi och
ett förslag om ny dragning av
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Bergshamr? !"r kraftigt protesterat. Ett möte med Aktionsgruppen
mot kraftledningen som agerat i frägan ett par är har agt-rum-där
Peter Schantz ocksä deltog, förutom sekreteiaren och
representanter för brf Brunnsviken. Uppdrogs ät sekreteraren att
fortsätta bevaka ärendet.

9) Norra Länkeu:

Peter Schantz visade OH*bilder över den senaste utvecklingen avplanerna för Norra Länken. Uppdrogs åt Feter att skicka fdljande
brev:

- ti I I stadsbyggnadsnännden om plansamråd för
Frescat i a I ternat i rret

-- ti I l- parti ledarna ned begäran om nej ti I I kreditgarantier förNorra Länken i dess nuuarande utformning.
- till Carl Cederskiöld ned begäran om santal om Norra Länken

Olof Johansson har
uppvaktn i ng.

tidigare erhål I it brev med begäran om

1 0) Rrsmöte

Beslöts hålla ärsnöte 19/2-54 kl 13.00-16.30. Kal lelse utformas
av Gunnel Hackman. [,Ialdenströn utf ormar f örslag ti I I
seninarieprogram i anslutning till detta.
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Uppdrogs ät Anne Murray
detal.i plan för österled

12) Mötet avs I utades.

11) övriga frägor

l\lästa styre I semöte bes I öts ti I I 3t/t-94.
Zupanc att skriva remissvar pä
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