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I{ya uppgifter ftr Lotta 980403

Nedanstående uppgifter har jag prioriterat enligt:
A- viktigt och brådskande (kanske idag)
B-Normalviktigt, begränsad uppgift, bör dock utföras skyndsamt (i veckan)
C-Viktigt, dock ej brådskande (inom 2-3 veckor)
D- Normalviktigt och kan vara bra attfä gjort inom en månad
E- ej viktigt men bra att få fixat under AlU-perioden

I ) Förtätning Kampementsbacken
Ta reda på hur det ligger till med iirendet.Gör en reserach och sen förslag pä åtgåird samt

tidsplan; d v s hur snart vi måste agerainnan det lir för sent,

Ring Gunnar och Maj Heleday tel; 6627L 00
Sv Bostäder iir inblandade.
Prio: B, före eller efter påsk.

2) Begär in Handelskammarens yttrande ang regionplanekontorets skiss till låpngsiktig
utveckling av Sthlmsregionen. Se tidnurklipp. Ring handelskammaren.
Ange adress; Ekoparksfonden WWF c/o Ångfartygs AB Strömma Kanal, Skeppsbron 22,

I 1l 30 Sthlm.
Prio: D

3) Titta på lite insamlingsmaterial från andra, kan vi kopiera något. Kan vi göra en egen

variant för Ekoparksfondens räkning. Gör giirna ett försök.
Prio D, men gärna före 1 maj.

4) Bullerfrågorna iir viktiga, kanske siirskilt mycket för tätortsniira parkområden. Gör ett
försök attlagga upp ett aktionsprogram för buller. Det skulle kunna se ut som följer:
I vilka myndigheter och vilka lagar finns och vilka regelr är tvingande för park- och

friluftsmark;
(lämpliga att ringa iir socialstyrelsen, riksddagen, landstinget, sthlms miljöförvaltning)
I hur skulle vi kunna förbättra bullermiljön i Ekoparken
I hur skulle ett upprop, eller en informationsbroschyr kunna se ut (se exempel)
I niir sätter vi igång?
I börja med att läsa igenom broschyren från Rotary-Mölndal.
Prio D, men gärna före 1 maj.

5) Allergiproblemen används ibland i samhällsplaneringen nrir det passar in i vissa byggplaner
men "glöms bort" i andra fall. Utred vad som foreslås-rekommendera-gäller nlir det gäller

relationen allergi-stall-hästar och niirhet till nåirmsta bostadsområde eller mänsklig aktivitet
som inte iir hästanknuten ex musikskola.. dina resultat ska direkt användas praktiskt för att

analysera två fall nämligen Swartlings häststtillstånd resp ridhuset för Beridna Högvakten.
Börja med Miljöförvaltningen i Sthlm, 616 96 00. 

, \\
Prio C, men gärna före 1 maj.

6) Titta runt i rummet, kan vi organisera materialet mera tydligt-logiskt-praktiskt, kanske med
käka lappar på hyllor och skåp. Please, hjälp mig!! Prio A: måste åtglirdas lite varje dag.
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Ska jag formulera uppgifterna så här:
uppgiftsnr 7)
Ärende:Grön EL och kraftledningen på Norra Djurgården
MåI: Vi måste få Sthlm Energi att ta ansvar för fula elskåp och att grävaner kraftledningen på

N Djurgården.
HWs förslag tiII uppgift: Ring SNF-riks och hör lite grann om kriterier för grön el och undra
om man kan få in även landskapsbilden som ett kriterium.
Övriga fakta: De ska tydligen snart fastställanyalnygarrifakriterier sä att det här kommerr
1ägligt.
Prio/Tid ftir utförande: Prio B.Detta bör utföras veckan efter påsk.

8)
Ärende: Skeppsholmsbron
Mål: Förkovra oss i ett planiirendes olika skeden, bra som bakgrund för andra iirenden.
Övriga fakta: Ge mig handlingen niir du läst den för arkivering.
Tid för utförande: Prio D, När du iir pä läshumör.

e)
Ärende: Skriva artikel om Starbäcks motion
Mål: Få ett historiskt perspektiv på debatten.
Övriga fakta: Jaghar motionen niir du tycker det iir dags..

Tid för utförande: Prio D, När du iir på skrivhumör.

10) Ärende: Förebygg a attackmot nsp-lagen
Mål: stoppa försämringar aY lagen.
Övriga fakta: .

HWs förslag till uppgift: Ta kontakt med miljöpartiet i nksdagen, Roy Åkesson eller Eva
Larsson (hälsa frän mig till Eva). Fråga hur läget iir med miljöbalken och hur man enklast får
tag i propen och motionerna. Fråga om de vet om någon motionerat om en ändring av lagen

oim nsp?
Tid för utförande: Prio A, börja pämän614

11) Ärende: Få överblick på missilregnet av bygghot mot Ekoparken
Mål: hinna stoppa negativa bygglov i tid.
Övriga fakta: -
HWs förslag till uppgift: Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret (508 260 00) , bygglov
Kajsa Frohm och be om att få ta del av bygglov i Ep sedan 1990 och framåt, ev senare. Hur
mycket kostar det, logistik, behöver man gä dit,finns det på internet etc.

Tid för utförande: Prioi§, börjapåsår6#f a,S*'Å

L2)
Ärende: Skönare Ekopark
MåI: stoppa de fula små stegens tyrranni
HWs förslag till uppgift: Ring skönhetsrådet och kolla upp vad som gäller för förfulning av
stadsbilden, tillfällig reklam, ljusreklam, elskåp etc. Föreslä åtglirder, ev sponsorer som

L

färghandlare och alla som kan kompensera för allt klotter m m
Tid för utförande: Prio C, börja efter påsk

t Vra'l/t ?.



13)

Ärende: Farliga träd finns dom?
Mål: stoppa skrämselpropaganda mot gamla träd och död ved som sker från trädfirmor
HWs förslag till uppgift: Ring och kolla med naturvårdsverk, vägverk ,SCB , Sthöms
parkförvaltning, några försäkri ngsbolag
sedan l9$O omfarliga, nedfallande träd
Tid för ritförande: Prio D, börja gäma

och kolla om de har nägra förliknar eller rättsfall
i riket eller sthlms län eller kommun.
före l maj
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r4)
Ärende: Arkivering
Mål: Hitta ett arkiveringssystemen.
HWs förslag till uppgift: Läs igenom
Tid för utförande: Prio A, börja idag.

Fortsättning följer!

"Bladet från Ekoparken", vad gör vi med pappret sen.
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