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He här foljer ett meddelande till de personer som utgör referensgrupp eller har

- övrig anknytning till Förbundet for Ekoparken. Saken gäller projektet
) "Ekoparken - Stad och Natur i balans" sorr, florbundet arbetar flor.

Förbundets ansökan om ekonomiska medel for projektet har beviljats, vilket innebär att arbetet
nu utgår från andra florutsättningar.

Jag som skriver heter Ulrika Grevin och är en av de studenter från Mälardalens högskola som
sen en tid tillbaka varit engagerade i projektet. I korthet är syftet med projektet att nå ut till
universitetsstuderande och forskarstudenter och låta dessa, genom uppsatser och
projektarbeten, belysa frågeställningar inom ramen för "Ekoparken - Stad och Natur i balans".

Det första steget är att ställa samman ett utskick som presenterar projektet och ger en
sammanfattning av Ekoparken, inbjuder potentiella uppsatsskrivare till medverkan samt ger
forslag på övergripande frågeställningar. Utskicket ska vara utformat till terminstartlHT 97.

Till dess ska även en adresslista med kontaktpersoner vara klar.

Hur stad och land ömsesidigt kan leva sida vid sida, med tillämpning på Ekoparken, inrymmer
en mängd ämnesområden och jag vill understryka betydelsen av tvärvetenskapliga ansarser.
Därfor gäller det att nå studenter med "rätt" bakgrund och med intresse i aktuella
ämnesområden. Min förhoppning år att ni kan erhålla med namnen på intressanta
kontaktpersoner som representerar en högre akademisk nivå och på så sätt hjälpa till med att
komplettera adresslistan. Om personerna i fråga kan vidareflormedla projektet till
studenter till vilka det riktar sig, är det av stort värde och jag tar ansvar for att den kontakten
följs upp. Dessa kan exempelvis vara forskare, yrkesverksamma, floreningsordföranden eller
studiehandledare.

Jag skulle uppskatta om ni funderade på namn på personer och lämpliga representanrer, utöver
de som redan står med på nästa sida. Jag är medveten om att det är mitt i semestertider men
vecka 33 i augusti är någon slags deadline. Jag lämnar adressen till florbundets kansli samt min
egen så ni lätt kan lägga på ett brev, forslagsvis returnera den kompletterade sidan med
kontaktpersoner, alternativt ringa. Ni är i övrigt välkomna att höra av er om något är oklart.

Tavara på sommaren och på återhörande
hälsar
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