
SOLNA STAD
Miljödelegationen

1995 09 26

Henrik Wddenström
Stockholm

Hej!
Nu är invignings- och stipendieutdelningsprogrammet klart.
Du får maxT minuter till ett kort anförande efter utdelningen.

Programmet börjar kl 10.00 och du bör vara på plats 09.30
för att Iå mina instruktioner. Hoppas det är OK.
Programmet pågår 60 min och därefter blir det buff6 och
visning av Naturskolan samt de utställningar som finns där.
(lnbjudan bifogas)

Glömde inleda med ett tack för senasl. Vi har en hel del att göra
kring de frågor du tog upp, men just nu är vi upptagna av denna
invigning helt och hållet.

Vänliga hälsningar
/'
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Erik Frostegren
tel 08 734 24 61,070-580 0B 83
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Solna den 26 september 1995

SOLNA STAD

PERSONLIG

INBJUDAN

TILL TWIGNINGEN AV SOLNA NATARSKOLA

Fredagen den 20 ohober 1995 kl 10.00 - 13.00

i Hristskostallet på överjärva Gård

PROGRAM:

Prinsessan Christina, Fru Magnuson inviger Solnas första Naturskola och delar
ut Solna stads miljöstipendium.

Presentation av:

x Naturskolan
* K. ret s lop p s i ns t al lat i o ne rna
* Overj örva Gård-proj eloet

Sång och musik av skolbarn från Solna samt av Solna Kulturskola AB.

Solna stad bjader på buffö.

Efier buffön inbjuds gtisterna att besöka Naturskolans klassrum samt att beskfula
utstöllningarna.

Välkommen!
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relsens ordförande ordf t milj ödelegationen

O s a senast den 12 oktober per fax 82 09 42 eller telefon 734 23 07.

Viigvisning: (se baksidan av bilagda broschyr)
Med bil kör man Vallgatan förbi Scandic Hotell mot ö.rerjäma och passerar golJbarnn. Parkeing ca

5 minuters promenad från Höstskostallet. Med pendehåg stiger man av vid Uliksdals station, där
öven buss 509 har en hållplats. Hönfrån ör det ca 15 min promenad till Hristskostallet.

Ja tack, jag kommer till invigningen av Solna Naturskola

Nej tack, jag knn tyvön inte komma

Namn:

Postadress
171 86 SOLNA

Besöksadress
Stadshusgången 2, Solna C

Telelax
08-83 64 63

Telefon
Vx 08-734 20 00
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1995 09 18

I nvrgnt ng en av fV atu rskel an

Officiell : Fredag 20 okt kl 10.00- 13.00 (ca)

Speciellt inbjudna gäster.
Öppet Hus:Lördag 21 okt kl 10.00- 14.00

lnbjudan till anställda i Solna Stad samt
boende på Överjärva och personerffirmor
som medverkat i Projektet.

(Öppet hus för allmänheten _)

Program för invigning och stipendieutdelning
Kl 09.45 Gästörna samlade i Hästskostallet
" .55 Prinsessan Christina-Fru ft/agnusson anländer
" 10.00 Sång: Vi barn i Solna Stad (Ninni,Kerstin)
" .04 Presentation av programmet (Erik)
" .05 Välkomsttal (KG)
" .10 lnvigning med flaggavtäckning mm (Prinsessan)
" .1 B Sång :Höstens f ärger de är bäst (Ninni, Kerstin)
" .22 Naturskolans vision (Ninni,Elisabeth)
" .27 Företagarnas talesman ( )" .32 Överjärva Gård-ett stadsekologiskt centrum

i kulturhistorisk miljö (Erik)
" .37 Utdelning av Solna Sfads miliöstipendium

för 1995 till Henrik Waldenström samt
diplom till Vägverkets Östra region.

' 11.00 (Förskolebarnen går runt och bjuder på natur-
gott som avslutning på invigningen )

PS1. Kulturskolan spelar kammarmusik före och efter
programmet: kl 09.15-09 55; kl 1 1 .00-12.00

PS 2.Högstadieelever från Bergshamraskolan är värdar
vid Parkeri ng, Ent16, Garderob, " N am nlÖv", Bordsplaceri n g

(Carina Andersson,Birgitta SÖderberg )

Därefter serveras invigningsbuff6. ,vi-

Efter buffen kan gästerna besÖka Naturskolans klassrum
samt beskåda de utställningar som satts upp.
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