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När v arande Richard Murray, ordförande
Anne Itlurray, kassör
Mar i anne Lundberg, sekreterare
Per-Gunnar Högman
Carl-Johan Ihrfors
Mats Ljusberg
Peter Schantz
Bo Swed6n
Margareta IIilal lman
Henrik filaldenström
Jana Zupanc

Dessutom närvarade Gunnel Hackman

Anmäld frånvaro: Bruno
Smedberg

Bergkvist, Bengt Edlund samt Kristina

1) 0rdföranden hälsade alla närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat-

2) Dagordningen godkiindes.

3) Föregäende mötetsprotokol I gicks igenom
hand I i ngarna.

4) Rapportering:
Ordföranden redogjorde för det senaste repi DN. Nämnde ock§å om Denn i sdebatten som ir
\iat ten f est i va I en.

Gunnel Hackman meddelade att SLH flyttar till nya lokaler pä
Sabbatsbergs omräde 30/11 vi lket då innebär att-FFE fär ny-
sammanträdesplats. Beslöts att Bo Swed6n talar med Kjel I Ni lsson
om detta och äterkommer med mer information vid nästå möte.
Hackman nämnde ocksä om ett nyhetsbrev, "stockholm 2004", som har
börjat_komma ut. Beslöts att Hackman kontaktar Kjel I Ni lsson föratt FFE ska fä ta del av framtida nummer.

Bo Swed6n distribuerade tidningsartiklar angäende Ekoparken
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Jana Zupanc nämnde
Bel levue.

Peter Schantz lät meddela att artikel om Ekoparken,
tillsarnmans med ordföranden, kommer in i DN änart.

5) Ekoparkens dag:
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Jana Zupanc redogjorde för arbetet med estradprogrammet och
kringaktiviteterna- Planerna börjar ta fast form-
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Beslöts att Zupanc talar med
gaget maximalt.

Domi n i que-L i nder och försöker pressa

Beslöts vidare att Gunnel Hackman skaffar en karta från Fritid
Stockholm över al la aff ischeringstavlor i stan.

Fö I jande ansvarar för aff i scher i ng pä respekt i ve omräde:
Anne-Richard Murray - Kungsholmen, Gärdet, österrnalm
Peter Schantz - Vasastan
Per-Gunnar Högman - Bergshamra
Bo Swedån - Nacka

Mats Ljusberg distribuerar till ovanstående.

Beslöts ocksä att Gunnel Hackman ringer Bernt Wrange och Sofia
Hembygdsförening om affischering på Söder-

Vad gäl ler annonsering i dagspressen beslöts
26/8, Ga.idenlPä sLan 27/B samt kalendariet i

fö I jande: annons
DNISvD 2B/B-

Beslöts ocksä att föl lande kontaktar media:
Henrik Waldenström: TV 1, TV 4, DN, Expressen
Anne Murray: ABC-nytt
Jana Zupanc: Radio Stockholm
Car I -Johan Ihrf ors: Svl)
Peter Schantz: Aftonb I adet

Hackman åtog sig att mana

Ordföranden tog pä sig att
Hkoparkens dag.

Beslöts att Itjaldenström försöker fä
frän Fjäderholmarna till Borgen.

utstäl lningen om Ekoparken

öts vidare att "stationerna" kring Borgen bemannas enl igt
ande: politik - nägon frän Stadshuset, kultur - Anne Muiray
ar lämpl ig i stan, alt. Martin Stugart, natur - Itlaldenström,
ik - kanske Claes Trygger. Bitte Libergs utstäl lning omispaketet bör också stå där.

Margareta Wal lman ätog sig att kontakta Rosendals trädgärdar för
möjl ig donering av blomsterbuketter-

Beslöts att alla som har möjlighet träffas uid Borgen kl 11.00-

på föreningarna att de I ta-
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Waldenström tog ocksä upp frägan huruvida FFE vill vara
medarrangör för en estraddebatt pä Cosmonova om Ekoparken
Beslöts att ${aldenström äterkommer i frägan.

6) Remissvar angående traf iklösningen
Peter Schantz redogjorde för utkastet
Norrtulls trafiklösning- Efter vissa t
godkändes förs I aget.

Vad gäl ler detal jplanen
beslöts att ordföranden
övers i ktsp I anen. Rern i sst

Norrtu I I :

I remissvar för
ägg och justeringar

r Norra traf i kbandet, ny I i gen utstäl I d,
pdaterar FFE:s remissvar pä
en gär ut 11/10.
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B) Faststäl lande
Kassören redogjor
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9) Höstplanerin
Planeringen av
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10) övriga frågor:
Beslöts att Bo Swedän utformar ett uttalande angäende förbud mot
bul lrande, bensindrivna gräskl ippare i Ekoparken.

Swed6n redogjorde för ett förslag pä SLH:s ärsmötelatt Ekoparken
även bör innefatta Järvafältet. Styrelsen sade nej och uppdrog ät
Illaldenströrn att utf orma ett svar ti I I SLH.

Swed6n tog ocksä upp frågan huruvida FFE borde medverka vid
Vattenfestivalen -94. Beslöts att styrelsen tar upp frägan
senare.

Hackman neddelade att Stockholmsparkernas vänner söker
stipendiater som har intressanta parkprojekt pä gång.

11) Nästa möte beslöts till 22/9 pl Riksmus6et kl 18.00.

12> 0rdföranden förklarade mötet avslutat
,,i

./li'^/f f /
,rt',fu*ri / tc{Ll

j usteras
,ril**on trrn
vid protokol let

c{"


