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Protokoll fiirt vid styrelsemöte i Förbundet fiir Ekoparken den 16 november l.gg3,

Närvarande: Richard Murray.(ordförande), Bengt Edlund, per-Gunnar Högman, Carl_
{qhan Ihrfors, Anne Murray, Peter Schantz, Bo §weder, Heurik Waldenstfrm,
Margareta Wallman samt Gunnel Hackman.

1) Ordföranden håilsade alla viilkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Dagordningen
Dagordningen godkiindes med följande tillägg: remisssvar rörande Norrtull samt
förbundets årsmöte.

3) Föregående protokoll

fgreg-+gnde_mötespr_otokoll gicks igenom. Till punkten 4, andra stycker, giordes ett
förtydligande op villra som representerade förliundet (ordf<iranden och'p6ter Schantz).
Eftersom föregående möte iute var beslutsmässigt koni-rrmerades beslutspuokå*u.

4) Rapporter:
Henrik Waldenshöninbjtid {örbq{gtlstyrelseledamöter rill en förhandsvisning av
ål{*tt Wahlgrens film 'iStadens sjiil*. Mässmedia och etr antal kuiffiåirÅ"fi§fi"ter har
inbjudits.

Riksmarskalken inviger.Ekoparksutställningen på Riksrnuseet för hovets räkning den 2
december. Offentlig invigning setrare.

Peter SchanE redogiorde fci_r 1i.n och Richard Murrays uppvaktning av trafikutskottet
och kulturutskottet angående Viisterleden. Även en kortäiskussioimed finansutskottets
ordförande Per-Ola Eriksson hanns med.

Hp*--m, B-yngtEdlund och Henrik Waldenström har rråiffat representanter för Expo*9/. lJenna utstiillning har temat "Den skapande miinniskan" (teimik, människa och
gfrologi). En-delavutsriill*ingen skulle fri4agg$ till ornrådet *"ff"n B"rgi**tu,
Vetenskapsakademin och Roilagsbanan" Utst"flhingen debatterades. Födundet skulle i
allmiinna ordalag.inta. en positiv-hållning till utställiingen, men det lagda ftirsfafJitir 

-

gqrapet.vjd Bergianska iir av olika skäl ej acceptabelt.-En uts&illnine"hiir på teniat "stad
r ekologisk lullor" och inrymd i$1t \unde Stijlig*l acceprems. Fcirilagets uforrnning
g* 

"n.rf*t ing Ig inte hemma i der Gustaviarist<ä tanAsnäpet" Uppdro§s at nångt
Edlund, Richard Murray och Henrik Waldenströrn att skriva tr#tiU gfrrpp", ftiiExpo-w.

I) Bemissvar angående planering av Kråiftriket skall vara inne denZ}novernber.
Förbundet ävvisar detnuvarande förslaget. Nytt förslag behövs. Uppdrogs åt peter
§chantz att skriva rerussvar.

6) Ekonomin
Kontoplanen skall ses över av kassören och Bengt Ljusberg.

?"qq nyft planförslag för Norrtull disksl"rud*s. Japan-skrapan har utgått men ersatts av
två_bågformade byggnader som omsluter tullsrugorna, Besläts att t.v"ävvakta med
reaktioner och istiillet söka delta i irformella disftussioner. Uppdrogs åt tsengt Edlund
att tillsammans med Jana Zupanc bevaka iirendet.
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S Nyu förslag till trafikplars vid Storängsbotten.
Förslaget, somfordaranäe giiller en öpfrl hafikplats, kan inte accepteras av förbundet"
Arendet lir f.n" bordlagt i byggnådsnamnden.
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!) Informationsbroschyr om Ekoparken.
Per*Gunnar Högman och Marianie Lundberg gör ett utkast an ligga till grund för en
ansökan om bidrag från landstingets miljöfond. Pe.ter Schantz skriver aniökan.

10) Ny sträckning av kraftledningen i Bergshamra.
Marianne l,undberg bevakar zirendet.

!1) Årsmötet.
Ärsmötet planeras till den 5 februari kl 13-16.30. Ett seminariurn inleder mötet (kl 13-
15), dåirefter årsmötesförhandlingar.

12) Förbundets kansli flyttar till Sabbatsbergs sjukhusområde. Diskussion med
Hembygdsftirbundet angående möjligheterna att hitta en form för anställning av Guunel
Hackman skall föras av Richard Murray och Bo Sweden.

13) Övriga frågor
Turis.tfö_reniggen i Stockholm önskar föredragshållare om Ekoparken till sitt årsmiite.
Henrik Waldenström och Peter Schantz stäler upp.

14) Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Nästa möte den 14 december i Hembygdsföreningens nya iokaler-

vid

{'t*q,\d-
Högman Murray
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