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Extra ftireningsstämma om Policvprogrammet.

Tid: torsdagen 14 oktober 1999 kl 17.30

17.30-18.00 serveras smörgås och måltidsdryck.
18.00 börj ar fiirhandlingarna
Plats: Ekhagsstugan, Åminnevägen 25, lA4 05 Stockholm. Ekhagsstugan ligger i närheten

av Riksmuseet. Man kanta sig dit på foljande vis: Buss 40 som utgår från Reimersholme till
Stora Lappkärrsvägen över bl a Fridhemsplan, Rådhuset, Odenplan. Avstigning på hpl.

Bergiusvägen. Man kan också ta T-banan till Universitetet där buss 40 ansluter eller ta en

L gunlku koä promenad forbi Riksmuseet ned på Bergiusvägen. Roslagsbanan går också att ta

men kontrollera i så fall att tåget stannar vid Frescati.

Stugan, som är rödmålad ligger till vänster om Bergiusvägen under kraftledningen. Vi hänger

ut flaggan som riktmärke!

Er forening kallas härmed till extra foreningsståmma i enlighet med årsmötets beslut. Syftet är

att diskutera och slutligJ anta det föreliggande florslaget till policyprogram.

Er forening frr delta med så många som ni önskar men bara en representant från er forening

har rösträtt.

Policyprogrammet skickades ut i våras till alla foreningar. Ytterligare exemplar kan rekvireras

från forbundets expedition telsvar 15 76 11, e*mail ckopark,/@algonct.sc

Förslag till andringar och tillägg till programmet skall skickas till FÖrbundet for Ekoparken,

Stora Skuggans väg 30, 115 42 Stockholm eller på e-mail. Förslagen måste vara inlämnade

senast den 4 oktober. Styrelsen möts den 5 ohober for att behandla inkomna florslagg.

Omvälvande forslag kommer att skickas ut till foreningarna fore stämman.

Policyprogrammet kan bli ett viktigt medel for oss att fora ut vad vi vill med parken och det

kan sämla oss till viktiga uppgifter att forsvara och utveckla den. Vi hoppas därfor att så

många som möjligt av våra 45 foreningar skall komma. För vår planering vill vi gärna att
ni om möjligt meddelar hur många som kommer från er f?irening. Vi vill veta detta

senast lL oktober.
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