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Praktiskt hantverk
Faststali analys enligt Z.
Ciör disposition
Gör manus
Gör bildurvat
Träna, praktiskt och mentalt
Testa lokal och utrustning i god tid
Vila några minuter strax innä,
StäIl franr vatten

J Föredrag offi Ekoparken _ Disposition

Historien om Ekoparken

Pn[lIihhc:ntal(t*ankn3,tning: trerzligt att var-a [rär.,Iöreuingsankn; t iring, I<r,p"plingu.,'iat,rrrr, upfrl uppenhet.Fliir alia bra, sitter bra, i«rm n ärorou
Presentarior]: HW, p [:p, NRN,I, SfÅ,iVU,f lg()0_värna, vårela, visa
J\4arkäganclet 1g10; GustavlHs patorale planer-, el\zsopiska ångarg rona ],to r- i?;rsvaras
i takt rneci att-rArsrraras
'l-omter till salu; kampen börlar tidigt
star-Lräcks motion
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utJ tlera motio-ner ftjljcte under irr-en, ciispcisitionsplan f-rtr Djgo1) ffiier1 dispplanen sattesur= spel n:edstora anspräkpa NDjg ff a vidHrrgius\ u i orpiragct], rapp()rtcn F.p - salnrnallJ-l n t; h,Iur'hisiur"icrl,()(),() t 0 i,rrrp_ntotion
o1$ S'i'H, Ct, skickacle ut pä relniss, Iörsta pressklippet,ekr-rl stadsclelaro11 \\\,^*,'1., inråittade prolåkt, I cletratti"fag;*, om H1:r, JVVr-t1i sämma m;rrrael erracie sig föreni"gui;ä'i trmråc1et kring ett upprop,

I: örb un de'r I. ör Ekopairkelrr
ol "J sen böijade karnpen på aiiviti= i f ai rneiian trtrzggintressena ochviss;t moder"arer- som ttatph-I_edel, .]apa;;i;;;;, i)erurispaker, uSparr-alleilt så ianns en politisk pror:"r, j or-_lr rrrecl l=cl motir_rnernAo14 liegbeslut slog necl 9f _l t_ZI, iilotiurrer_ita avslt,rgs, onir Flp_fjirui5 i<omrnuner.ilas för,siag p;t utvecklingr, -ir*u, 

,i milj kvrri,ltjO licriui.gstrusuib kariipen tr(tljar=i"rarn , iitttat a, nrp;k-,rT;rciin, natp i srarjen
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o17 § 3 kap 7§ + karta, viktigast är art skyddet håller inte att uppfylla
visionen om ett förverkligande av ekoiogiska stadsdelar med rik
biologisk mångfald i hamnen. stat byggnminnen 250st, I{VL f'sk, nvo,nr
o18 Ekoparken, en vision orn en ännu större skyddad park, kampomr,

sightseeingomr
o19 merr vi glädjer oss oerhört ät detta viktiga steg och denna viktiga §

fragan är om detta skydd hå[er.
o20 VÅRNA; awisavissa hot
a21 vÅRna;
o22 VISA
o23 Önskelista
o?4 Djurgåndsekarna
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