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förbundet. Årsmötet hölls i Wenner-Gren Centers aula i närvaro av 20 fÖreningar' Det
inleddes med välkomsthälsning och bakgrundteckningar av situationen i Ekoparken av
airg"t Rapp, Bengt Edlund octiCart Johair lhrfors. På-årsmötet togs förbundets sladgar
änfiarrigt. 'r6rounååGitvtärt" utsågs. verksamheten diskuterades liksom budg-et för året'
Förbundsordförande Birger Rapp ävslutade årsmötet med att framhålla att bildandet av
föibundet var en historis[ händeise och såg den kommande samverkan som inledningen
titt en ny tid av sämförstånd i viktiga fråg;r för att bevara, vårna och vårda natur- och
kulturmiljöer i EkoParken.

STYRELSE 1992/1993

Förbundsordlörand e: Birger Rapp, Norra Diurgårdens Vänner
Vice ordförande: Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens Vänner
Sekretera re: Birgitta irpp, Oluigårdens hembygdsf och Norra Diurgårdens Vänner
Kassör: Bernt Wrange, Vårt StockholmC

o
Ledamöter:
Birgitta Bergquist, Norra Diurgårdens Vänner
Pei-Gunnar Högman, Stockho/ms Nafurskyddsförening
Carl Johan lhrlors, Diurgårdens Hembygdsförening
Peter SchanE, Haga-Brunnsvikens Vänner
Bo Swedön, Stockholms läns hembygdsförbund
Jana Zupanc, Bellevueförbundet
Henrik Waldenström, Naturens Hus

Suppleanter
B ru n o B e r g lor i st, Sege/sä//s kapet B ru n n sv i ke n
Sven - E ri c'H edqv i st, Stoc kho t mskretsen av Säl I skapet träd g årdsam atö rer n a
Åke Fose nqvi st, F ri tuftsfrämiandet
Kristina Smedberg, Hembygdsföreningen å Norrmalm

Revisor: Bengt lJlander, Haga-Brunnsvikens Vänner
1 Hevisorssuppt: Marianne Loodin,stockholms Fältrittklubb-r Revisorssuipt: Kiett Nilsson, Stockholms täns hembygdsförbund

Valberedning
Bo Swedön, ordf, Stockholms /äns hembygdstörbund

a Kytti Johannisson, Friluftsfrämiandet' Nils Henrik Winblad, Föreningen Ostermalm

Styrelsemöten

Förbundets styrelse har hållit I protokollförda mÖten under verksamhetsåret' varvid
medlemsfÖreningarna turats om med värdskapet, förutom telefon' fax och personliga
kontakter med varandra.

Medlemsföreningar

Antalet medlemsföreningar, som har betalat årsavgiften är 27 och därtill har ytterligare
några lämnat in aviktsfÖTklaring. Dessutom redovisas föreningar eller organisationer' som
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stödier förbundet ge11gm '."i:I19" 
skrifttiga 'yqgldtn' 

vilka kan parallellstållas med

avsiktsförklaringen'= ait"g" 4 visar äniatet äedlemsforeningar'

Solna och Stockholms kommuner' samverkansmöten med lörbundet

Under våren 1992 kallades forbundet till samrådsmöten med representanter för Solna och

Stockholms stadlbyggnadskontor-lnior kommuneru 
-fdlaganoe av program tor

planering

Skrivelser och remissvar

ld6planering kring Brunnsviken' Bengt Edlund' vt 1992

Samråd om program för Ulriksdat-Haga-Brunnsviken-Diurgården' 
vt och sommaren 1992

Forbundet lämnade 1992-07-10 in synpunkt-e' Pi det samrådsforstag "Program föl

otanering" iämte sex bilagor' som'soi'{å'ääÄ'äiä"it1"räå xämuner hade framlagt t mal

isgz. Anledning"n '"' n9e9''5et* begäran o*-iåJouisning av hur naturyårdens'

kulturminnesvåroäns och fritrJttsriuei''lntiJ=1en tittgooosö tFt =i:f:ken enl PBL 87:10'

Förbundets sxriväisä iar ställning tiii-däs"'ö:g^å"ltF6 for planerrnq ocn varle enskild

exploateringsphn;"En't'ng insats ibl sxiivers'ns t'a'iiffi#; -näJt Bängt Edlund'

Detaliplan för Norrtull' Bengt Edlund' Birger Rapp' ht 1992

Ästensleden, alternativ till Öster och Västerlederna' Bengt Edlund' Birger Rapp' ht 1992

Debatter

Presskonferens Naturens Hus som ett svar på Ralph Ledels påhopp Ekoparken en kritisk

granskning, vt 1992

( €sterteden,- Möte med-V'år:t-stoekhotm'-Etnografiska 
museet' ht 1992

-< Kraftmätning: Motorvägarna runt Stockholm - milioräddning eller katastrof' ABF-huset'

^ §iääxnolm,lanuari 1993

Bevara Ekoparken' lnformatiorrs- och debattmöte om Stockhotms och Solna kommuns

planer tör exäparken på xon'iåxåä;ää 
'i'"rtnor'' 

februari 1ee3

Arrangemang

Ekoparkens dag holls 1992 iHagaparken den 6'september' Jana Zupanc gjorde en stor

insats som ,n=u"iig för dagens. ö;;tfötande #; -;tt omfattande estradprogram'

information och xin[aktivitete]' Fö'äå;;äää"nn' dag se Bilasa 5'
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Pressinformation och debatt kring Ekoparken

Under verksamhetsåret har Ekoparken debatterats i press och W' Olika representanter
har medverkat såsom Bengt Edlund, Per-Gunnar Högman, CarlJohan lhrfors, Birger paPP,
Peter Schantz, Bo Swed6n och Kjell Nilsson, Henrik Waldenström, Jens Wahlstedt. Henrik
Waldenström har gjort en engagerad och lowärd insats för bevarandet av Ekoparken i

synnerhet genom -Ltredningen bm Ekoparken inom Projekt-Ekoparken WWF och för
förbundet bl a med flera W-inslag.

Förbundets ekonomi

Förbundets ekonomi framgår av bilagd ekonomisk rapport (bilaga 6). Medlemsavgiften har
varit 500:-per förening/orgänisation. Vissa föreningar har dock erhållit särskild nedsättning',hL

o
Stockholm i februari 1993

Vi riktar ett tack till atla samverkande medtemsföreningar och medlemsorganisationer och
tilt alla som i övrigt stött vårt förbund och Ekoparken.

FORBUNDET FÖR EKOPARKEN

Birger Rapp Bengt Edlund Birgitta Rapp

Bernt Wrange Birgitta Bergquist Per-Gunnar Högman

Carl Johan hrtors Peter SchanE Bo Swed6n

Jana Zupanc Henrik Waldenström Bruno Bergl<vist

Sven-Eric Hedqvist Åke Rosenqvist Kristina Smedberg
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