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Förbundet fiir Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Förslag till Verksamhetsplan I 99 5/96

Förbundets överordnade verksamhetsidd är att Värna,Yärda och Visa Ekoparken genom att
fungera som samordnare for lorbundets medlemsforeningar.

Förra årets inriktning kvarstår: dvs att Förbundets målgrupper i forsta hand är
- våra egna medlemsforeningar
- politiker och beslutsfattare

Förbundet styrka ligger i medlemsforeningarna. När vi fär dessa att aktivt arbeta för vårt
gemensamma mål når vi en stor hävstångseffekt.

Verksamheten kan delas i tre grenar

I. Vår egen administration.
Vi behöver ett eget litet kansli som fungerar, helst med någon anställd. Just nu är placeringen
av kansliet en viktig fräga. Kan vi samlokalisera oss med någon av medlemsföreningarna,
kanske tillsammans med Haga-Brunnsvikens Vänner?
Vidare behöver vi informationsmaterial. Broschyr med karta är högsta prioritet.
Vi behöver på olika sätt forbättra vår ekonomi.

II. Våra kontakter med medlemsforeningarna.
Bladet från Ekoparken
Ordforandekonferenser - nästa konferens den 19 maj om ett policyprogram
Föredrag i våra medlemsforeningar

III. Påverkan på politiker och beslutsfattare
Löpande måste vi arbeta med detalj- och översiktsplaner genom remisskrivelser och
uppvaktningar. De mest akuta hoten är detaljplanen för Bellevue, Fysikcentrum och Geohusen.
Litet mera långsiktigt måste vi ge oss i kast med Universitets och KTHs expansion.
Länsstyrelsens samråd - se separat skrivelse - kan bli ett mycket betydelsefullt och krävande
arbete som omfattar alla aspekter på Ekoparken.

Ett par forslag till verksamhet som därutöver lanserats är
1) en bok om Ekoparken
2) en annonsfinansierad masstidning
3) Kristinas och Mats marknadsforingsforslag (finns i tidigare protokoll)
4) massmediautbildning (se separat forslag)

Nästa styrelsemötet - den 11 maj - måste vi komma till beslut om inriktning och prioriteringar
samt om arbetsfordelning. Jag ber er därlor att fundera över detta samt om vad ni själva vill
arbeta med. Ring mig gärna och diskutera detta flore mötet. Och framforallt - kom till mötet.

Richard Murray
ordförande
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