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Bästa medlem,

När detta brev når Dig har vårt årsrniite ägt rum och det är drygt en rrecka
kvar till Festkonserten för Nationalstadsparken, fredagen den 29 april kl
19.30 i Jakobs kyrka.

Vi ser frarn emot en rnycket fin konsert, och kommer bl.a. att få vara med
om ett uruppförande av rnusik som har kornponerats speciellt för vår park
samt ett anförande arr statsrådet Görel Thurdin, kvinnan bakom
Nationals tads parlcen.

Konserten är en stor utnraning för r,år fiirening, och för att rzi ska l<lara det
behöver vi nu hiälp av alla nredlemmar. Helst av ailt ser rzi naturligtvis att
Du och Dina rränner karr l<ommtr. \4en vi rnåste också nå ut till icke-
medlemmar. Bifogat återfirrns diirför en affisch sorn rzi hoppasratt [\u vill
hjälpa oss med att sätta r-rpp. Säkert kan t.ex. Din arbetsplats, en mataffär
eller ett bibliotek vara en lämplig plats.

Då postgånEren är något långsam kan vi nu inte längre erbjuda Dig att via
postgiroinbetalning få biljetter hemskickade. Därernot ställer vår kassör
Gunnel Ringmar upp och tar emot reservationer a\/ biljetter per
tel61209 07. i\4an kan också köpa biljetter vid debatten orn Norra länken
på Konstakaderrrien tisdasen derr 26 april kl 19.00.

Som framgicl< av debattartikelrr i förra brerret är Nc'rrra länken i sin
nuvarande tapprring ett alh,arligt prclblern. Samtidigt finns det skonsamma
alternativ sonl t.o.n1. skulle kunna rrara positiva för parken och dem som
bor i Bergshamra.

Vi anstränger oss rru på olika sätt frir att informera om problernen och
alternatirren. Debatten är ett sätt. Ett annat är att infonnera allmänheten. Vi
har därfiir bifogat fem flvgblac'l sc'rm vi be-r Dig ge till andra människor, Vi
rzill också upprnalla v;ir;r medlemmar alt deitaga i demonstration
måtrdagen den l6 nraj, sanrling 17.30 r,id Sergels torg, arrrnarsch 18.:?0.

Efter festkonserten l<ornmer vi inleda en flygbladskampanj i Stockhohn och
Solna. Anrnäl Dig gärna till Marianrre Lurrdberg, tel 85 14 61, orn Dtr kan
hjälpa till.

Men först alltså, festkonserten. Hoppas att vi alla ses då och tack på förhand
för Din hiälp mecl cletta viktiga arrangemang.
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