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Progtam
1) Slädsarkrtekt Per l{allstenius komrner att föreläsa om Stockholms

bygerud.otdning. "By,gnatlsodruingen är et uiigldning aid siadens bcvarande och -lörnye ln' S-yftet

;ii'äi OiA* fill en genensati yo på har Stockhcins tkiinhet ot:lt t'iirafi ktin tillaarata'r i 'rtarknt

ir/rr','klitry."

2) Kirlturhuvu.dstadsåtet'98.

3) Styrelsen infotmetar oln aktuella äretrden:
o }r)'sikcentrum
r Frösundavik
. Storängsbotten
r l.rv. Fvsikern

c i.,ärh uset

Vi beklagar att kallelsen kommer scl1t, Inefi r''i hoppas att orriliiranclen tillsarnmans rr ecl

en itclaÅt eler medlem kan komma Årrnrälan görs till N'Iaria på kansliet

tel/fax 15 7() 11. Välkomna!

Richard Murtay

i\Iaria l(atlsst>n

lrrsmöte 1998

Härmed katla§- Er o rgani s atiotrdl. Eqb-tlu-del$r E koparkens åts möte 1998'

"ticl: l.ördagen den 14 tnars kl 13.00. Skriv irr i alnranacl'anl

Plats: Ärrru inte bestäm<{. FIat ni förslag, på ändamålsenlig och billig lokal så hör av Flr

till NIaria på krnslict.

Motioner C)bsctvcra att tnotioner till fiirlli-rndets ärsmöte skrrll vara stvtelsen till hanc-la

före januari månads utgång. 
\,äncl_>

Förbundet för Ekoparken.

Samverkande organisationer i Stor-Stockholm.
Pg 447 07 29-7.
Org nr 802017-3533
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I-hndlingat: Iiorn..nct'att vara F.r tiil lianda ricnast clco 27 felrrrrtr:i'

Valheredning:'l're leilatuiitcrs tlatrciatprti*r1 gitr i:t: År;;r: NIti:tdrig' I)c'tet Scharrtz och

I Ienril< \Waldenstriirn. l)e tvii s;r-rpplca{ltcrl}e:i nrtiti}atirelii}rl rlitr uckså ut: (11:ristcr:

(lrr.rnder och -)ana 
'ZtPartc.

I Iör av Er rnerJ cvr:ltt,cllur lör:slaq tili vltibt"ltrtlnirrgerrs '-rLt'liörunde Bo Swed6n'

l,llietoqrsv. 18, 131 45 Nacka, tclJl(t 15 9ii, e'ller lccJatnotcr KvlliJohannisson' 
-

i)aigången 5. 161 51 lltot-nnra, tcl37'15 19 och Birgitta Rupp,l)<>centbackcn 15' 10'1

[)5 Stoc.].:holnr, tr:l 15 26 49.

Proglam oc-h giisr.t:r; ]. 1*r l\ii l'i'tslir'-i pi irii.'tr"a;trpirnkt':tr :ili iir:smiitet eller gäsLr:t: att

iriu,.la itr så kontrrkta Nlar:i:i- lrli i<:ll:llir-'t'

I rr;t:bundet föt }rk, iPail<t,n

i"l.', rla l.-ar:l s:ol:
r.,r, ,t'e Skugi'.arrs r'äg 1(.1

i ', : j1. ljtockholrr r

'iriifax 08- l5 t6 li
: r,, ril cii,,l::tll i@,ilL'{)ncr.'i('
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