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rÖnnuNDET rÖn EKOPARKEN
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

AU-möte i Naturens Hus 17 januan lDZ.

Närvarande;

Henrik Waldenström

Bengt Edlund

Peter Schantz

Per Gunnar Högman

Birgitta Bergquist ( mötessekr.)

Minnesanteckningar från mötet:

1.AU ber Karin L,odin ta fram förslag till logo för förbundet att presenteras för
styrelsen. Karin kallas till vårt nästa AU-möte.

2. Birgitta har ordnat lokal till lörd. obs! 28 mars kl.12.00-

16.00. Plats: A w, Center.

Vi har fått priset nedsatt från 3.500 till 500:- genom vänligt tillmötesgående från

Claes Grill.

3. Henrik informerar:

a) Elever från KTH( mark och vatten ) kommer att göra ett elevarbete om

med bla material för en utställning. Detta kommer att vara en del i en utställning som

SAS vill presentera på sina försäljningskontor i Stockholm.

b) §tåthållariimb_elg! kommer att ansöka hos kinsstyrelsen att ämbetets

markreservationer skall förklaras som interremistiskt naturreservat. Ärendet sköts av

Lignell.

c) Henrik föreslår att vi tar till styrelsen frågan om eventuellt medlemsskap i
Miljöförbundet. AU hyser viss tveksamhet och vill närmare belysa detta förbunds

image. Vi tycker nästan tvärtom att Miljöförbundet bör ansöka om medlemsskap i
vårt ftirbund.

4. Förbundets syn på Stockholms grönområden. Det finns olika " modeller."

a) Splittrade grönytor, modell l-os Angeles
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b) Central park, modell Manhattan



c) Ekoparken med grön närmiljö.
AU ansluter sig till modell c.

5) Bengt E föreslår att fcirbundet skall medverka ,laeegg_l2ä
, En programskrift k n b".äll* frr4lggionplur"korltoJ"t.Övriga

som gäller Mälarstad.

finner förslaget
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intressant.

Vi finner det förbundet tar ett vid samrådsmötet och
att vi inte förlorar oss i detaljer utan ser till helheten.

Viktigt att kunna rnföru,*ggmert ftir M?ilarst . Även kunna argumentera för varför
man skall satsa gl§lgta hela grönytor.Likaså angeläget med talande argument för en

biolosisk månsfald.#

5) Henrik presenterade "_Ekopa{kens 10 budord samt Ekoparkens värden:" Dessa

använder han vid informationer på Naturens Hus.
Vi stiiller oss tveksamma till p. 6 och 7 i budorden men tycker i övrigt att de och
värdena är bra och b<ir kunna användas som material när vi i förbundet trimmar ihop
oss vad gäller vår argumentation.( se kopior).
AU:s medlemnutr ombedes " fila " på budord och värden till ruista möte.

6) Bengt informerar:

L.

z7.tH 13.00 till Veterinärhö träffar han Hans Wohlin för att
diskutera Kriiftriket. Wohlin driver nu som konsult frågan om Vetenskapsstaden. Bengt
ser gärna att intresserade säller upp på mötet.

Bengt kommer även senare att träffa Carl Cederskiöld.

t 7) Sörentorp. Vi är överens om

del av Polishögskolans område

förklaras som naturreservat och

stgaenlVi bör bevaka frågan.

utt S. ii. 
"tt t 

y"k"l . Det har visat sig att en stor

tillhcir den bör
förbundet

8) Trafikfrågor.

Henrik har besökt miljciförvaltningen och tycker sig finna få exempel på att man aktivt
arbetar för att begränsa miljöproblemen.
AU hade en lång diskussion hur vi skall förhålla oss i trafikfrågor eftersom de är så

komplicerade och kråver mycken kompetens och tid.
Vi bör främst prioritera frågor som vi enl. förbundets målsättning skall ägna oss åt och
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där vi ser det som realistiskt att komma fram. Vi bör också mera hålla oss till en

övergripande målsättning för hur vi vill att utvecklingen skall ske i regionen iin att ge

oss i kast med enskilda redan etablerade problem.

Detta irmebcir ifie at vt st<all negligera de allvttrliga problern som en ölcande trafik

medför.

Vi måste försöka hitta en fruktbar kombination där vi kan vara aktiva samtidigt som vi

är taktiska.

Vi börbl.u.uktiu

Till nästa möte:

i) Trafildrågor som speciellt berör Ekoparken. Peter preciserar och redogör på nr*ta

möte.

2)Politikeruppvaktnin gar.

3)Detaljer till samrådsmötet.

4)Vetenskapsstaden.

5) Budord och värderingar.

Nästa möte: Fredagen 7 februari kl. 17.30. Naturens Hus.

Stockholm L»201 18
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