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Bäste trädadoptant!

Hoppas attDu har haft en skön sommAr och iir åter med nya krafter. Ännu en gång, tack
for att Du har adopterat träd i Bellevueparken! Det itr inspirerande nred den goda
anslutningen liksom de många viinliga komnrentarerna på inbetalningkorren.

I vårt förra brev lovade vi att återkonrnra när vi hade något viktigt att rapportera.
Det läget har nu intriiffat sanrtidigt som en artikel ont bakgrunden till iirendet nyligen
har publicerats i tidskriften Arkitektur (bifogas).

Regeringen ligger på planen och inget torde hända sir liinge miljöprövningen av Norra
länken pågår.Vi har arberar med den under sonrmaren och det irberet fortilitter till
oktober, sedan konrmer politikerna i stadshuset att ta beslut.

I-lösten komnrer alltså att bli nrycker viktig. Vår erfarenhet av nriljöarbete sliger att det är
trycket från den allnriinna opinionen sont konrmer avgöra Bellevues öde.

Vi vill därför gärna informera Dig på plats i Bellevue om både hoten och ahernariven sanrr
Bellevues historia. Söndagen d'en l0 september nrellan kl 14.00 och 16.00 är du
välkomnrerL Då finns vi i parken norr om Wenner-Gren Center. Dessutom visas
skuiptören Cari Eicihs unika areijenruseum i tseiievue fcir.n"aciadoptanrer och rjeras
familjenredlenrmar till ett reducerar pris (20:- per person) kl 12, 13,14 och 15.

Vi är nu mer än 900 adoptanter. Onr vi tillsanrmans på olika sätt bidrar kommer vi klara
av att rädda Bellevue. Sprid därför gärna budskapet och värva fler adoptanter. Enklast lir i
så fall att Du tar upp betalning (20:-/träd) samt skriver upp nan'ln, adreis och tel nr
p4 dgn bifogade listan och skickar clen till Arne Larsson, Västergöksvägen 69,
162?4 Vällingby tel: 761 I I 09. Skriv sedan ditt nanrn på listanbch p[postgirotalongen
när du skickar pengan'la till Srockholms Narurskyddsförening, pg 45 68 25 - g.

Du kan även t.ex. skriva insändare eller skicka kort till: Mats Hulth och Annika
Billströnr, Stadshuset, 105 35 Stockholm eller Anna Lindh/Margareta Winberg,
Miliodepanementet, 103 33 Stockholm.

Vill d,u h.iälpa till på något annar sätt så ring oss giirna. Vi ska från vån håll
jobba så hårt vi orkar.

Med vänlig hälsning

Flaga-Brun nsvikens Vänner
Förbundet för Ekoparken
S tockhol ms Naturskyddsföreni n g
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