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röneulrDET rön EKoPARKEN
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Protokotl lrån styrelsemöte söndagen den 17 maj 1992

i Segelsällskapet Brunnsvikens klubbstuga i Brunnsviken

Närvarande:
Bruno Bergkvist, Sege/sä//skapet Brunnsviken
Birgitta Bergquist, Norra Djurgårdens Vänner
Bengt Edlund, vice ordf FFE, Haga Brunnsvikens Vänner
Per-Gunnar Högman, Svenska Naturskyddsföreningen
Carl-Johan lhrfors, Djurgårdens hembygdsförening
Kylli Johannisson, F ril uftsfrämjandet
Birger Rapp, ordf FFE, Norra Djurgårdens Vänner
Birgitta Rapp, sekr FFE, Djurgårdens hembygdsför, Norra Djurgårdens Vänner
Ake Rosenquist, Friluftsfrämjandet
Peter Schantz, Haga Brunnsvikens Vänner
Bo Swed6n, Sfockholms läns hembygdsförbund
Henrik Waldenström, Nafurens Hus
Bernt Wrange, kassör FFE, Vårt Stockholm
Jana Zupanc, Bellevueförbundet

§1 Föregående styrelseprotokoll genomlästes och godkändes.

§2 Bernt Wrange redogjorde för förbundets ekonomi. Rapporten bifogas protokollet.

§3 Olika strategifrågor såsom Österleden m fl skulle behandlas i särskild diskussion inom
förbundet. Oet-påpekades därvid att varken Österleden eller Västerleden var beslutade

L' och att Dennisuppgörelsen 2 sågs över under maj månad. I övrigt rapporter från
arbetsgrupperna:

* Redaktionsgruppen (P-G HögmanlH Waldenström) planerade att ha informationsmaterial
, offi Ekoparken färdigt i augusti 1992.
\_

* lnformationsgruppen (B Bergquist/ H Waldenström/ K Lodin) En informationspärm om
Ekoparken med flygbilder, karta, diabilder skulle finnas i Naturens Hus och kunde lånas
för att hålla föredrag om Ekoparken. Planerades klar i slutet av augusti.

Skiss till pärmens innehåll till den 17 juni. Förslag skulle lämnas till Birgitta Bergquist, tel
15 42 43, Docentbacken 5, 10405 Stockholm.

Å Rosenquist föreslog att Naturens Hus skulle informera om pärmen (pärmarna) och dess
(deras) användningsområden.

* Arbetsgruppen för plan- och remissfrågor (B Edlund, B Rapp, P Schantz) informerade
om att Stockholmsgillet ville samverka med förbundet och olika föreningar i en
presskonferens till hösten för att sprida information om Ekoparken oeh hoten mot dess
exiStgnS. Stpeleeprolokollnr2/t§2
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Arbetsgruppen för plan- och remissfrågor informerade vidare om att ett samrådsförslag
med 6 bilagor hade framtagits av Stockholms och Solna kommuner. Förbundet avsåg ta
fram skrivelse till 3 juli, då remisstiden utgick. Bengt, Henrik, Peter, Birgitta, Carl-Johan
uppdrogs medverka till remisskrivelsen från förbundet. I övrigt bra om varje förening tog
fram egen skrivelse. Eventuellt förbundets skrivelse samt övriga i gemensamt inskick, om
det skulle ge mer tyngd totalt sett.

lnför mötet med Solna/Stockholm den 4 iuni extra möte för arbetsgruppen fÖr plan - och
remissfrågor m fl i Segelsällskapet Brunnsvikens klubbstuga den 3 juni kl 18.00'

§4 Ekoparkens dag den 6 september 1992 kl 12 - 16 i hlagaparken

Tid: 6 september kl 12 -16

P/afs: Hagaparken, pelousen/huvudplatsen
åven Bellevue och på vägen till och från pelousen

Tema: Natur och kultur

Kändis: Hans Nfredsson (Jana uppdrogs ringa måndag 1S/5 för att boka H A)

Program: Folkdanslag
Turer med häst och vagn
Regatta Brunnsviken (SSB, Ulf Lindahl tel 37 18 54)
Gymnastik/dans ?
Guidade turer till Haga kulle
Guidade turer i Fjärilshuset
Guidade turer i Gustav lll;s paviljong
Guidade turer i den engelska parken

Synbol-
handling:

L

Ekotemplet - lägga ned en krans
Gärna med hä§tar i bakgrunden lgen som törra året !

25.000-30.0A0. Nla föreningar fundera över bidrag.

Sv4 DN

50-70 ?

Broschyr om Ekoparken i färg med karta (utanför budget)

\Budget:

Annons:

Affisch:

Broschyr:

Jana Zupanc är Ekoparksdagsgeneral enligt beslut på förbundets konstituerande årsmöte.
Hon uppdrogs till den 17 juni ha tagit fram program med huvudsakliga personer inbokade
såsom Hans Alfredson, beridna hästar, häst och vagn etc. De frivilliga krafterna A Murray
och B Lyberg skulle kontaktas av Jana för hjälp med genomförandet av Ekoparksdagen.

Underlag klart till den 17 juni för att kunna förbereda annons.
S§6elseprotokoll nr 2/ 1W2
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§5 Övriga frågor:

H Waldenström informerade om att han skrev i DN om Ekoparken. Han önskade tips och
hjälp för att kunna variera och förnya innehållet.

H Waldenström informerade om att Naturens Hus kommer att omvandlas och att styrelsen
kommer att delvis förnyas. Syftet är att Naturens Hus mer vill kunna fungera som en
kamporganisation i aktuella gröna frågor.

H Waldenström påminde om att SAS gjort sex utställningar om Ekoparken, av vilka nägon
(några) skulle kunna utnyttjas på Ekoparkens dag, söndagen den 6 september 1gg2.

\_ Friluftsfrämjandet 100 år - Kungsträdgården den 1O juni

Å Rosenquist informerade om att Friluftsfrämjandet firade 100-års jubileum. Lördagen den
13 juni, 10-17, i Kungsträdgården. Beslöts att förbundet skulle vara med:

L - Henrik skulle ordna utställning (SAS)
- Broshyr om Ekoparken, upprop m m
- 5 min information om ekoparken och

på plats
förbundet

kl10-12
kl12-14

på scenen

Tidsshema i Kungsträdgården den 13 juni

Norra Djurgårdens Vänner (B Rapp)
Haga Brunnsvikens Vänner (B Edlund)
Vårt Stockholm (B Wrange)
Stockholms läns hembygdsförbund (B Swed6n)
Djurgårdens hembygdsförening (C J lhrfors)

§6 Nästa möte.var den 17 iuni kl 19-21. hos Kristina Smedberg. Döbelnsgatan 43. tel

6736399. Förtäring till självkostnadspris.

STYRELSEMÖTEN UNDER HÖSTEN 1992

31 aug 19-21 Lokal:

4 okt 19-21 Lokal:

14 dec 19-21 lokal:

Stockholm 1 juni 1992

kl13-15
kl15-16
kl16-17
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