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HenrikW m får lleja Sverige-Priset
äre

ffla en wrnzansluadngot fitrisljoumalirter och hs ett 100-nI aldiva

madlentn w- 
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Eteurik shldeusrEm, tåL 0El-21 33 35r I;kfrro{ts, teLoL +#'årMarie vas
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HenrikY/aldenstrdm, skapa:re och prtrjelrtledare ftir Ekoparken WWI
i Stsckhohn har utsetE titr Årets Turisffimjare oct fir 1995 års

li

Fleja Sverig+Pris"
:

I{ffi fiir herlersrtrnärkelse-n fÖr §ia artete rned Ekoparke*- Itri]trE , stött av

Värlåqtenr fonden- g"i' har lyqkats öPpoa allmånheteus ögon ftr unik sstru och lrrltrr
. s*orstads:s rärhet o.t n* *ä Uårrurer genom Ekoparken engagerat lesq och

t-r-istindustrin på ett effi§täffidå sam. Därned har Stockhoim fäm eff nytt bzdcratigt

bid:, rg {ör 1 izmrida nuiststramÅar- anser besoksnåringens mzrlrad#rugT5Ean
IISMÄ oc}, Svaiges ruristjor:rnaiister STJ som delar ru priset- (hH^'^ t^.

io
Å4beret rncd att fiÅde Stocirlolms sista sarmrarhaagande grÖna luoga trkolarken som

rna.trr sii;frånFjaderholmarn4 via södra och norraDjr:rgården t1lHaga Brunnsviker

och tilrikst Wf*iaÅeförfira 'ar sedzn Engagom""Eer rrärf,e och lo-avcr art bsrara

parkenför Banrtideo fiot olika eqloateringsho! fick stod av tu-*'ntals stocl+åotmare-

i j**ri i ;ir flckftoparkcn n** son världens florsta nationalstadtP"th vilket imebå

et? fbrstärkr s§dd for dermile natsr- och l«:Itunerden som området Dmfler'

I somras rnrr det premiiir för guidade ekotun*mrc i Ekoparkens omgi'rningar, ett

smatbete nellanEkoparken WWF och Stoclåolm Sighlqeing som resulterade i au

25 000 tLtrsl(:r Ga upple*,a nzaonal*adsparkea
^Genom atr låra Ueso-larn+ se och I€rura vad Ekoparkm kan ertjuda skapas grogrunder'

ull engagEnang" Vtsä, ytuira- och vår?a it led'stjarnåx- Bäde Stoc*åoloasbor och a:rister

frr nuäuröjlighet att yaral*igt Sliidjas åt förstkiassig tratlr et $enkåst från city, säger

prisagarar Heurik WäId€Dström som belönas *d {ffidälahåst och diplom-

fury ns matru utng Jö r p rie ty d.q
'iennk w ald(åam hor shzpa an trigwoitbn i tiden mtd b*åtttdz kalur- och

nia*nbdz n, ddi eEåtögisk bazrr" prutas npd homnssiella raöiligh a't' ElÅsi dtEn Euril
Walrlstgrcjm hs öppaA ögozat på ts5,e oclt arifindt*in adt hoardnsat enskilda

aldörss itzsdst på eJör suntEga cflt'€Åtivt rJt lönsam sdn"'
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