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13.00 Samling

13.15 Välkomsthälsning och uppsummering av vad som hänt under året
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Årsmötesförhandlin gar

1. UpproP av ombud t

2.. Fååtstallande av dagordning. 
^-^ rÄr rrernÄrar _ g;,,.iht2".* , 0-,{ tct''-'\

a. Val av ordförande oLn sekreterare för årsmötet

4. Val av 2 justeringsmän för protokollet och tillika rö#äknare l,'**u"'1' /?'t+i'LrD'u.€-

s. Styrelsens ,.t[tärnätsuetåttesl - l',*' ^vv ka-å^r-,/ !'
6. Revisorernas berättelse ok

7. Fråga om ansvarsfrihet L

8. S§relsens förslag
L lnkomna motioner r Å 7/ a^o Å'.r. a-

n
ftn 10. Fastställande av årsavgift for påfoljande år

11. Val av förbundsordförande tillika ordförande i s§relsen

12 Val av övriga ledamoter samt suppleanter i s§relsen

l
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13. Val av revisorer och suPPleanter för dessa

14. Val av valberedning
15. Fastställande * O,IOgtt for löpande verksamhetsår

iä: b;;ä;äs; iom åÄmötet med 314 maloritet beslutar ta upp titl

behandling
17. Avslutning

Fri information för föreningar/organisationer' Anmälan senast 10/2 1993

till sekreteraren, aiiöittä Räpi, oäcentbacken 15' 104 05 Stockholm'
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FöRBUNDET TÖR EKOPARKEN

Samverkande organisationer i Stor-Stockholm
S Lyre I sen

Förslag t.i11 budget för år L993

fnkoms t e r Utgifter

i,ledlensavgifter

Bidrag

Sponsorer

1 5 .000

1 5 .000

10.000

Adminlstration

Porto

Ekoparkens dag

0förutsett

9 .000

4 .000

20 .000

7.000

40.00040.000
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)
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röneuNDET rön EKoPAHKEN
Samvcrkandc organisationcr i Stor'Stockholm

Styrelsens förstag till verksamhet under arbetsåret 1993/1 994

1. Ekoparkens dag )

2. Pressuttalande / upproP

3. Strategihandling

4. Temadagar

5. Broschyr om Ekoparken

6. Marknadsföring av förbundet

7. Bevakningsarbete avseende markexploatering m m

8. Samverkan med Stockholms och Solna kommuner i planarbetet om Ekoparken

9. Skrivelse kring PBL, en utvärdering av plan- och bygglagen från 1987 samt

riksintressets värde i planarbetet

10. Sponsoring

J
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för bostäcler. kontor, institutioner:
- hostrdsbebl'ggelse vid SÖrentorp, ex])all sion kring SAS i FrÖsunclar,ik,

Japanskrapatt-SveaPlans g)/rnnas iunt, Frescati hage, Liila Frescati,

Bergittsr.ägen, '[oi"phagert. Fl sksiÖäng-Husarr.iken (hostädt'r-OSbY)' OS-

rlrertät r{cl Stt:rrån gsbotten, Ostel'leden.
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C)nt',L /Lt' "/- /. 
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Motion till ärsmÖte i }:örbund'et fÖr Ekoparkeu
- I Stcckholrn pågar en arbete fÖr au inrätu en s k Ekopark inom de

kr-rngtig;r pairkerua Lritrrg*clen' ttaga-n:unnsvtken och ilriksCzrl' Detta

arbete som drivs inom proJekt Ekopirken vid Natr'rrens tir'rs och av

Förbunclet FÖr rtopai-r<Lti 1ri'rl g*t t't-pa 
"tt 

r'ärna' r'ärda och visa clen

uul}<a grÖnar iurnga 'o* 
tt'itfarande finirs krrar med sina kuitr:rm''nnen

.^ och soä-* ,å '"tod"f'li 
fÖr slorstad;n oci: dess invånare' Bland de

L projekt sorfl hotar rJetra unika onrracle som strå(:ker sig från

Fjacteri:oirrrar,.",' sociri-ilifurg'irtlo"-"pp tili Llirikscial''SÖrentorp kern

nämnas Jerpansl<'rapan som sargar LantiskapsbilCerr vici Brunnsviken'

Irianerna på en oS soin btockerai en;Cqg åt<otogrsk spridr:ings}<orridcr

L rnellan Liil-Jansrr.osuäo;'[i;'a.ugåiåsg4ä9:-9t-h iom i sig innebår risker

för fö1)de.r:ploateringar i au" naitiggaräO* i-ut-Jansskogen' vidare så har

vI onÖdiga, felplu..,uåt och Ör''erci-imensioneräde kr:ntor' \'ärtarhamneu

som drar in miljÖtaifigi-[ocis gtnt"' Stockhoirus skärgård fc)r arti

viclarebeftlclra iangtradale räeA rnltJotartigt gods genom S tockholm'

Härrned fÖreslas att FÖrbunclet klart säger NEJ ti11 fÖiiande e'xLrloateringar

(ka . (1.r''

o Nclggrannr sruderirr detirUpiarier och kritiskt ifragasätte-r:

- UiiiXsaalsfältet' St FrÖsunda. Jär'va krog, Skogskarlen' ;\BA-tomtetr'

Norra station, Norra länkerr och \rärtalänkens dragningar sarot

betalstationer. A1bano, rresciii. kr; Gronland' }:orbundel fÖr Ekoparken

bör krär,'a atr miljÖkonsekvensbeskrivningar LltfÖrs fÖr att visa pa

effekterna av Of*i'pitka spelen or:h Värtahamnens ev expansion

)led ett cly'likt program i r1'ggen kan FÖrbtrndet a'rla Cdd EngstrÖros'

stathåliare Vixiäg §iertr-nåJä.i' Jcns lVahlstedts mante!' Dessa kioke

nekar inte att t eit ifrugasätia OS-planerna i Ekoparken'

For de Stockhoirnare som r''iil ha kvar Ekop"r-rkgn - en unik
sammanhätngande natllr- och kuiturpark fran SÖdra och Norra

ni"igarCen 
-upp tllt tlaga-Brunnsviiien och tllriksdal är detta

nÖdvåtncgt' 
stocicholrn den 29 iantrari 1993

7d*/ifu&*t/,*;
llenik !\IaidensrÖil' Projekt Ekop'arken och ledamot ar; FFE
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röneuuDET rÖn EKoPARKEII
Samvcrkand c organisationcr i Stor-Stoci<h ol m
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Förbundet för EkoPårXen säger

-.*,_.,1 ..

n nei tiiltfi OS i EkoParken

men ja till OS i södra länsdelen
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* nei till trafikplaner som förstör Ekoparken

men ja till Ästensleden i tunnel

* nej till bebyggelse som förstor Ekoparken

men ja till en vitalisering av södra och norra länsdelarna

Uttalandet antaget på årsmÖtet den 20 februari 1993



FORBUNDET FÖR EKOPAHKEN
Sahverkande organisationer i Stor-Stockholm

'eL*-n s {åt

Ett overgripande mål för förbundet

Enighet och bredd

, r Förbundet för Ekoparken år ett växande förbund' I fÖrbundet har alla föreningar och

L ) orgrnisationer, som ställt sig bakom och uppfylter förbundets stadgar, vålkomnats'

o
Vi vill därför att årsmötet uttalar sig positivt till en sådan strävan och vill medverka till att vidga

antalet medlemsorganisationer ocÄ iöreningar, som ståller sig bakom förbundets stadgar'

I denna strävan ingår också att styrelsen driver frågor så att i fÖrbundet ingående fÖreningar

kånner samhörighet med fÖrbundets agerande.
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Båsoksadrass:

wARF/INGES vÄG 30, z tr
STOCKHOljl

Po3tadres3:

BOX 301 93
104 25 STOCKHOLM

T€loron:

08618 88 80


