
Arsilöte

FÖRBIII{DET FÖR EKOPARKENI
S amverkande organisationer

lördagen den 19 februari på Narurhistoriska riksmuseet

12:00 Gemensam lunch för dem som så önskar

L

L

13:00-
13:20

13:30-
15:00

15:00 Kaffepaus

15:30

Henrik Waldenström visar utst'ällningen om
Ekoparken (Samling 1 tr upp vid Dinosaurierna)

S eminarium 6t-otat: Filmsalen)

- Jakrparkens Djurgårdens historia
- Gustavianska parkens historia
- Hoten mot Ekoparken
- Var ligger ärendet politiskt idag?
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Års mötes förhandlingar
1. Upprop av ombud (ta med fullmakt!)
2. Faststiillande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare
4. Val av två justeringsmän, tillika röstriiknare
5 . S tyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

6. Revisorernas berättelse
7. FÅga om styreisens ansva.rsfrihet

8. Sryrelsens försiag
9. Inkomna motioner
10. Faststallande av årsavgift för 1995

11. Val av fööundsordförande, tillika ordförande i stgeisen
12. yal av öwiga ledamöter samt suppleanter i styrelsen

13. Val av revisorer och suppleanter för dessa

14. VaI av valberedning
15. Faststälande av budget för löpande verlsamhetsår
16. Övriga frågor som årsmötet med 3la malontet beslutar ta upp tiil

behandling
17. Avslutning



Resultatråikning

Intäkter

Medlemsavgifter
Bidrag
Bidrag Ekoparkens dag
Lomeri, Ekoparkens dag
Program, seminarium
Adm, forsdljning kaffe
R;inta

F örb un det Iiir Ek op ark en.

Bokslut for verksamhetsåret L993

1992

r2.300
23.375

320

r993

14.800
475

12.500
L,67L
r.600

600
385

L

t 35.995 32.03t

Kostnade r

Ekoparkens dag
Prog, seminarium återbet
-o"- ej återbet
Arsmöte
Administration
Adm, ej bet SLH
Sammanträdeskostn ,
Telefonwarare

12.702

500
1.899

27.5r3
600

1.000
r.540
r.725
L.275
3.r78
r.000
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Balansriikning

Tillgångar

Postgiro

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Skulder
Adm SLH 1.275
Sem avg 1.000

Eget kapital
Ingående eget kapital
Arets resultat
Utgående

Summa skulder och
eger kapital

Stockholm 2 februari

Förbwn, det fiir Ek op ark en.
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'Anne Murray
kassör



rönnulronr rön EKoPART(EN
Samverkande organisationer

Yerksnmhetsberättelse 1993
1993-02-20 - 199+02-t9

Arual medlemmar

Under fu 1993 har 30 föreningar betalat medlemsavgift till FFE (forra året
27). Dessa representerar tillsammans mer iin 100.000 medlemmar.
Viinföreningen Rosendais trädgårdar och S tockholms koloniträdgårdar har
utträtt ur förbundet. Stockholms cykelsållskap har inträtt.

Styrelsen

Styrelsen som valdes vid arsmöte 1993-02-20 har bestått av

Richard Murray, Vårt Stockholm, ordförande
Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordförande
Marianne Lundberg, Haga-Brunnsvikens vänner, sekreterare
Anne Murray, Föreningen Östermaim, kassör
Per-Gunnar Högman, Naturs§ddsföreningen i Stockholms län
Carl-Johan Ihrfors, Dj urgårdens Hemb ygd sförening
Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens vänner
Bo Swed6n, Stockholms liins hembygdsforbund
I ana Zupanc, Bellevueförbundet
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening
Margar"eta Wallman, Norra Djurgfudens vänner
Bruno Bergkvist, Segelsiillskapet Brunnsviken, suppl
Sven-Erik Hedqvist, S tockholmskretsen av Siillskapet
Trädgårdsamatörerna, suppl
Mats Ljusberg, Friluftsfrämjandet i Stockholm, suppl
Kristina S medberg, Hernbygdsföreningen å Norrmalm, suppl

Styrelsens har haft L2 sammanträden. Yid ett tillfiille har styrelsen inte
varit beslutsför.

Revisorer

Bengt Ullander, Haga-Brunnsvikens viinner
Öi* Isalsson, Friluftsfriimjandet i Stockholm
Marianne Loodin, Stockholms fiiltrittklubb, suppl

Valberedning

Bo Sweddn, Stockholms läns hembygdsforbund, ordförande
Kylli Johanisson, Friluftsfriimjandet i Stockholm
Birgitta Rapp, Norra Djurgardens vänner

(-

L

L

L

/



u

t)

Ekonomi och bidrags givare

Förbundet hade vid ingangen av ar 1993 en behållning på 18.511 l<r. Vid
utgången av år 1993 var denna behållning 10.236 kr.

Den löpande verksamheten
Medlemsavgifterna var 14.800 1«, vilket iir något mer än föregående år.
Medlemsavgiften har varit 500 kr per förening. Några föreningar har fått
en nedsättning av avgiften. Övriga bidrag fran privatpersoner har varit 475
1«.

Kostnaderna för den löpande verksamheten har ökat kraftigt till 12.468 kr.
Avtalet med Stockholms iäns hembygdsförbund betriiffande kansliservice
har under fuet kosät 3.000 kr. Årsmötet kostade 1.540.
Sammanträdeskostnaderna har uppgått ti1l 3.178 kr. Portokostnader mm
har ökat, vilket sammanhänger med en ökad miingd information till
medlemsföreningar, politiker och myndigheter och har uppgått ti[ 4.750
kr. En telefonsvarare för 1000 kr har inköpts.

Ekoparkens dag
Kostnaderna för Ekoparkens dag blev 27.5L3 kr. Av dessa stod FFE för
15.013 l«. Resten finansierades genom bidrag fran foljande
organisationer:
Naturs§ddsföreningen i Stockholms låin 5000 kr
Säthållareambetet 2.000 kr
Lantbrukarnas Risförbund 2.500 kr
Stockholms Uins hembygsförbund 2.000 l<r

Djurgfudens hembygdsförening 1.000 kr

Verl«anthetsmål for år 1 993

Mot bakgrund av en rad akuta, överhiingande hot mot Ekoparken och
bedömningen att förbundets största styrka är dess många, stora,
medlemsföreningar bedömde styreisen att de viktigaste grupperna att nå
under året var a) politiker och beslutsfattare och b) de egna
medlemsföreningarna.

Styrelsen beslöt vid verksamhetsårets bödan att prioritera följande
områden:
n Ekoparkens dag
o Utveckla kontalterna med i förbundet ingående föreningar
o Uppvaktninga.r av politiker och beslutsfattare
§ Remissvar
n En förbättrad administration, framtagande av logotype och brevpapper,
inrättandet av telefonnummer till FFE i telefonkatalogen
o Framtagande av ett nytt policyprogram för FFE
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Ekoparkeru dag \

Ekoparkens dag genomfördes lördagen den 28 augusti. Platsen, som valts

var Borgen på Giirdet, för att poiingtera ett av de allvarligaste hoten mot

Ekoparken: Österleden. Dagen samlade ca 350 deltagare. Dagen

utvecklades till en mötesplats för viildigt många av förbundets föreningar,

som arrangerade egna bokbord. Åtskiliiga politiker hade funnit det mödan

värt att komma. Förbundet lyckades detta år inte få så stora bidrag som

föregående år. Dessutom blev kostnaderna avsevärt störe. Detta har tagit

ett djupt grepp i förbundets kassa.

Kowakerna med i forbundet ingaende foreningar

Manga föreningar år representerade i förbundets styrelse. Men därutÖver

har kontakterna tidigare varit sporadiska med de i förbundet ingående

föreningarna. Styrelsen har bedömt det vara av synnerlig vikt att förstiirka

kontakerna mellan föreningarna och styrelsen. Under året påbörjades

dåirtör utgivningen av ett nyhetsblad Bladet fran Ekoparken, som utkommit
med 4 nummer. Redaktör har varit Marianne Lundberg.

Styrelsemedlemmarna har prioriterat att delta i föreningarnas

medlemsmöten och andra altiviteter för att informera om Ekoparken. Det

har resulterat i föredrag och diskussioner vid 5-6 tillfiillen. Detta bedömer

styrelsen vara för litet och bör utökas under nästa verksamhetsfu. Under
året har en rad remissvar skrivits. I ett fall ordnades en såirskilt möte för
förbundets föreningar för att diskutera uppläggningen, men endast

förbundsstyrelsemedlemmar kom. I ett annat fall skickades ett preliminiirt
remissvar ut för att föreningarna också skulle kunna skriva egna

remissvar. Förbundets remissvar bör i framtiden vara fiirdiga i bättre tid
och tillstiillas föreningarna i god tid före remisstidens utgang.

Uppvtdaningar

Tidigt i våras triiffade styrelsen representanter för Japans ambassad. Dessa

försiikrade att några officiella japanska intressen inte fanns för den sk

Japan-sl«apan.

Uppvaktningar har ägt rum rörande Österieden och Norra Uånken.

Rilsdagens trafikutskott har uppvaktats två ganger tillsammans med andra

organisationer, en gång samtidigt som kulturutskottets ledamöter

närvarade. Medlemmar av centerns riksdagsgruPP, centerns ordförande i
finansutskottet, medlemmar av KDS riksdagsgrupp, företrädare för KDS i
landstinget och i Stockholms kommun, Vägverkets generaldirektÖr,

statssekreterarna i kommunikations- och miljödepartementen har oclså

uppvaktats i denna fräga, ibland tillsammans med andra organisationer.

Företrädare för styrelsen har ocksa träiffat projektledarna för OS i
Stockholm 2004 och Expo 97.
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Styrelsen har hållit kontinuerlig kontalt med stadsb )ggnadsroteln 1

§

Stockholms stadshus och stadsbyggnadskontoret samt Solna
stadsarkitektkontor i dessa frågor.

FFE har varit representerat vid ett par debatter om Dennis-paketet.

Remisser och skrivelser

Remissvar har skrivits betrilffande Japanskrapan, dår förbundets
standpunkt har varit kompromisslöst awisande. Solna stads förslag till
utformning av entrdn tiii Stockholm vid Norrtull har förbundet stött. Detta
förslag innebiir att Uppsala-vägen dras Iängre bort fran Brunnsviken och
Stallmästargarden.

I remissvaret på översiltsplanen för Norra trafikbandet stälde sig
förbundet öppet till Norra Liinken men på en rad preciserade viilkor.
Dessa villkor har inte varit förenliga med förslagen i detaljplan för
Bellevuelänken, som förbundet awisat, samtidigt som förbundet förordat
tunnel i Cedersdalsgatan. Ej heller uppfyllde detaljplaneförslaget för
trafikplatsalternativet Kräftrike dessa krav. Österleden har awisats i
samband med svaret på översiktsplanen och i detaljplaner för trafikplats
vid Frihamnen och för Österleden.

Inför regeringens beslut om förslag till rilsdagen om kreditgarantier till
motorvägarna i det sk Dennis-paketet skrev styrelsen brev till
regeringspartiernas ledare, med innebörden att Norra Liinken ti1ls vidare
inte borde ges kreditgarantier eftersom utformningen ännu inte motsvarade
de krav natur- och miljövfuden måste sfålla.

TVå artiklar har skrivits i förbundets namn, en om Österledens-Norra
Låinkens skador på Ekoparken, en om universitetets utbyggnadsplaner.

övrigt

Den 11 september samarrangerade Stockholms Cykelsiillskap med
förbundet en cykelsafari i Ekoparken.

Tidningen Nöjesgajden ordnade tiilsammans med Naturens Hus en
Ekoparksgala, som väsentligen var en visning av eko-mode. Ett överskott
på 50.000 kr tillföllen fond för Ekoparken som förvaltas av Naturens
Hus.

Ett planerat seminarium på naturhistoriska Ritrsmuseet stäldes in pga för
litet deltagarantal. Anmälningstiden var troligen för kort.
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Administraion

Förbundet har tecknat ett avtal med Stockholms läns hembygdsförbund om
kansiiservice för ett belopp av 6.000 kr årligen. SLH har nyligen flyttat
till Sabbatsbergsomradet. Detta ger FFE en permanent adress och telefon.
Under sex månader har Gunnei Hackman, som AlU-anstäld, gjort det
mesta av arbetet, viiket har gjort att ersättningen till SLH för detta fu satts
ned tiil 3.000 kx.

Mycket återstar dock för att få en väl fungerande administration.
Boktöringen har inte fungerat tillfredsstiillande, medlemsregistret har
visserligen forbättrats avsevärt men behöver fortfarande aktualiseras,
förbundet finns fortfarande inte i teiefonkatalogen. Däremot har utskick
och trycksaksproduktion fungerat bra. Bengt Edlund har tagit fram en
logotype, som styreisen i princip godkiint. Den har emellertid visat sig
svår att använda i litet format på brevpapper och liknande.

I,Iytt policyprogran

Arbetet med ett nytt och utförligare policyprogram har påbörjats men inte
slutförts. Det iir ett stort behov att ha ett policyprogram och detta arbete
bör diirför prioriteras under det kommande aret.

Vikttga hr)rulelser

I och med att stadsbyggnadskontoret nu ritar på helt andra planer för
Norrtull är Japan-skrapan ute ur bilden. Möjligen kan man komma att
tillgodose Iapan-sl«apans intressenter i andra byggnader, som placeras
närmare eller på Norra Station. Detta är en stor framgång för FFE och
a1la andra som motarbetat Japan-skrapan.

Regeringen har föreslagit rilsdagen att denna bör besluta om
kreditgarantier för bla Norra Iånken. Österleden har vid detta tillfiille inte
fått keditgarantier, även om pengar finns för fortsatt projektering.
Stadsbyggnadsnämnden håller fn på att ta fram ett bättre alternativ Värtan,
som evenfuelt kan komma att eryåtta trafikplatsen på Storiingsbotten.

Samtidigt förutskickar regeringen en lagstiftning som skulle göra
Ekoparken ti11 en sk nationalstadspark. Heia Ekoparken skulle dårigenom
ges ett samlat s§dd. Detta skuile ske genom att Ekoparkens status skulle
skrivas in i naturresurslagen. Huruvida detta äir ett tillräckligt s§dd
återstår att se. Ändå måste förslaget ses som en mycket stor framgang för
Ekoparken.

I processen fram till detta förslag har framtagandet och behandlingen av
det sk Haga-Brunnsviken-programmet resulterat i väsentiigt bättre
dokumentation av Ekoparkens natur och kulfur samt att vissa

(*

L

L

L

{}



(

L

6

\
exploateringsprojekt slopats, såsom bostadsbebyggelse utmed
Bergiusvägen och bebyggelse vid Fisksjöäng.

Även om förbundet inte ser det som nödvändigt att säga stopp till varje
siag av byggnation inom området måste vi konstatera att det fortfarande
riktas en mängd hot mot området i form av storskalig bebyggelse.

OS i Stockholm fu 2004 planerar att använda delar av Ekoparken. En OS-

by och en stor friidrottsarena skulle byggas på gasverkstomten vid
Husarviken, träningsbana på Fisksjöåing, vissa kompietteringar göras av

bebyggeisen mellan Husarviken och Stadion, rodd- och kanottäviingar
anordnas på Brunnsviken och en tennisstadion byggas vid Universitet.
Expo 97 planerar att lägga ett utstälningsområde meilan Bergianska

trädgarden och Vetenskapsakademin. Vetenskapsstaden önskar bygga i
Albano och Kriiftrike. Universitetet håller just på att bygga en ny stor

byggnad och har ytteriigare byggnadsplaner.

Stockholm 1994-01-31

STYREI§EN
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