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Närvarande: Richard Murray, ordförande
Bengt Ed I und, v i ce ordförande
Anne Murray. kassör
Mar i anne Lundberg, sekreterare
Bruno Bergkuist. SB
Per-Gunnar Högnan, St NF
Carl-Johau Ihrfors, DHF
Mats Ljusberg, Fril St
Bo Swed6n, SLH
Jana Zupanc, BF

Dessutom närvarade Gunnel Hackman

Anmäld fränvaro: Peter Schantz, Henrik
Illa I I man

[.laldenströrn samt Margareta

1) Mötet öppnades av ordföranden som hälsade alla välkomna.
L'

2) Dagordningen godkändes.

3) Föregäende mötesprotokoll gicks igenom. Efter
punkt 4, Peter Schantz rapport om besöket pä jap
lades protokollet till handlingarna. Tillägg'et I
tydligt att inga japanska nationella intreisen f
byggandet au Japanhotel let.

ett tilläss vid
anska ambassaden,
yder: Det framkom
inns vad gäller

4) Rapporter:
Anne Murray redogjorde för ekonomin till
Richard Murray meddelade att en

enSvD 8/6 är pä gän
till sensommaren/
annonsbyrä som gett bra v i I I

p
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dags dato

r vad gäller kostnader för
rde ocksä kortfattat för innehället
s och mi ljön-.Slutl igen berättade
yggnadskontoret där det framkom att
tockholm börjas ta fram i höst.
ska inbjudas för att skissa
ockho I m.

replik till Skärmans artikel i
kampanj mot österleden planeradI

h östen. Kam
Vi dare är

anjgruppen har fätt kontakt med en

(*

annonser i ng i pressen. Redogjo
i Länstyre I sens rapport " Denn i
Richard om ett besök pä Stadsb
en ny övers i ktsp I an för he I a S
Fören i ngar och pr i vatpersoner
scenarion över det framtida St

,i Bo Sweden d i str i buerade ett antal art i k I ar frän dagspressen
angäende vårt verksamhetsområde. Vidare visade Sweden boken 'Al la
dessa promenader" där lrlal denström har skr i v i t förordet. V i sade
ocksä manuset till artikeln "Utveckla Ekoparken som
internationell attraktion' vilket dock inte antogs av DIII/SvD.
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Gunnel Hackrnan redogjorde för kontakterna med en del föreningar.Värt Stockholm anskåi bland annat att-FFi [vJtisu." synliggör denstora op i n i on man representerar.
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5) Ekoparkens dag:
Jana Zupanc redojlorde för planeringen hittills.
flll"fingssruppen-har träffäts n:rgrä gånger och man har varit ochtittat på Borgen vid Gärdet.

Följande programideer finns:stand-up ko.miker. t ex Lasse Erikssonplus eventuei lt en ti I l, Tal av Lasse Xr^ntz'"it"i i;;;t
FgIss."n,,Gös.ta Ekman, nusik av Martin S[uji.i och Chariotte
I'F"s^l, 0lle Adolphsson samt någon p.o*"nädoikester, t exteknisternas och siutl isen Aif Ä6eis'"i i;;-H;;;;;-iinaqui"t ra.d"l historiska delen. Eiiksson har iedan-givii'"ett halvt iofiåoch Stugart,z0'Regan ett he I t.
Den röda träden genom
D j ur gärden-öster I eden-
estradf ramträdandena k
och sla I denström, ponny

ogrammet bl ir
rdet. Kringaktiviteter
. vara naturgu i dn i ng med
dn i ng och skogsmu I I e.
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Beslöts 3tI.."qika 5/g som datum för Ekoparkens dag. platsen bl irEorgen på Gärdet. -Programtiden beräknas- ti I I ca ei timme. ppEanslär 15 000 kr för åndamätet. Vi to"-a"åt'fårso[a iä i; tia.rgfrän våra. ingående föreningar och andia. -Fö.;;ing..ru få; - -- --

ti llgäns ti ll en föreninsstata far atl-krn;;-;;;ä"nt".i'"is.
Beslöts att planeringsgrupp
samt gör upp en budget ti li
möts 24l6. Därefter bör ett
föreningarna om dagen.

en spikar ett program före midsomrnar
niista styre I semöte. Pl aner i ngsgruppen
utsk i ck gä ut snabbt t i I I

Ordföranden föreslog ocksä en aktivitet 6/g för beslutsfattareoch pol itiker pä.Eiksmus6et på grund av utstäl lningen där.['rogrammet bör utf ormas sorn ett f örd jupat sem i nar i um omnaturvärdens och kulturvärdens intreJsän,i*f iiuå-och"-ekologi isarnspel. Beslöts att 0rdföranden äterkonmer i ärendet vid naIi,
möte.
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) Faststäl Iande av antalet medlemsföreningar:
nne Murray meddelade att 22 föreningar hai betalt avgiften för993. 13 st sorn var medlemnar förra äret betai.i trotisår-;iå--äminnelse. Rapporterades vidare att det nya datorsystämetungerar bra.
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Gunnel berättade om de kontakter hon
del har dock varit svåra att fä tag
mycket positiva till uärt arbete. De
hus ofta fär svara pä frägor om FFE.

haft med föreningarna. En
ä. De som hon talat med är
har visat sig att \aturens



7) Richard gick igenom skiss till Policyprogram. Synpunkter pä deprincipiella bitarna ska skickas till Richard snarast. UppdroSstill Richard att fortsätta arbetet.

B) Remissvaret angäende Solnas förslag till detaljplan
Norrtul I godkändes. Bi lägges för kännådom.

för

g) övriga frågor:
Nytt nummer ti I I FFE,
en telefonsvarare för

Gunne I Hackrnan är
ca 1000 kr.

6180395. Beslöts att köpa

Bo Sweden uttryckte sin uppskattning över Bladet frän Ekoparken.
Dock bör det dateras.

Gunnel berättade om föreningarnas önskernäl vad beträffar BIadet.
Vissa uill skicka ut till sina styrelser, en del vill sätta upp
pä anslagstavla rnedan andra saxar ti I I eget medlemsblad. Vår
upplaga blir ca 300.
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L Beslöts att Richard skriver ett rernissvar ti I I
bebyggelse angränsande til I Sörentorp.

ier-Gunnar Högman tog upp rnöjiigheten för FFE
Skansen 12,/9 och en vecka fråmåt. Beslöts att
hlaldenström för att fä fram en utstäl lning.

Solientuna om

att vara med pä
Högman kontaktar

11) Nästa möte belutades ti I I 17/B kl 19.00.

12) Mötet avslutades

Vid protokol let ,{+;teras 0

"dlru*l l,t,t u,/,hnan/)€
Mar i anne Lundberg Ri chard Murray ^l
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