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Entrd Haga - entrd till Nationalstadsparken
KALLELSE . INBruDAN

Tid:
Plats:

L
Mötets syfte: Att diskutera ansvaret för att utarbeta och presentera viss informa-
tion till allmiinheten om Nationalstadsparken, dess evenemang och aktiviteter.. In-
formationen ska finnas i den planerade entrdn till Nationalstadsparken i f d Haga-
terminalen. Det kan vara liimpligt att bitda en särskild arbetsgrupp där arbetet med
dessa informationsfrågor samordnas.

Bakgrund: Stockholms stad och Solna stad har gemensamt köpt den f d Hagater-
minalen vid Norrnrll intill Stallmästaregården. Byggnaden ska rustas upp och byg-
gas om. Den ska inrymma utstiillningar och annan information och besöksservice
till allmänheten, caf6 eller enklare restaurang, konfernsdel mm. Avsikten är att
den ska kunna öppnas före sommaren 1998 - kulturhuvudstadsåret.

Informationen i lokalen: Det finns en hel del id6er om informationens innehåll
och form. Se bifogat program L997-06-27, sid 3.

Personal: Särskild personal som kan ta emot besökare, liimna information och ha
uppsikt över utstållningar mm kommer att behövas i lokalen.

Kostnader: En konsekvens av projektets igångsättning är att medel för att utarbe-
ta information, presentera den och driva verksamheten måste tas fram. Sådana me-
del finns inte anslagna ännu. När id6erna om informationens innehåll, form och
personalbehov tagit lite fastare former måste finansieringen siikerstiiilas.

Din medverkan: Vi behöver veta vilken medverkan vi kan räkna med från dig och
den organisation du representerar. I första hand gäiler det perspektivet fram tiil
sorlmaren 1998.

Svar: Meddela om du kan komma. Föreslå gärna ytterligare deltagare.

projellledare

Dokument: nNfntffac.tS
Postadress:
171 86 Solna

Besöksadress
stadshuset l5 tr

Tel. dir
08-734 26680

Telefax
734 2377
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t997-08-27

Siindlista
Peter Lundevall, Stockåolms Stadskansli
Arne Fredlund, Stockholms Stadsbyggnadskontor
Kjell Torstensson, Stockholms Stadsbyggnadskontor
Marianne Råberg, StoclåoLns Stadsmuseum

facob Cederström, Solna Stadsbyggnadsdivision
Alice Gtinther, kornmunantikvarie, Solna
Anna-Lena Amundseri, Solna infoenhet
Lena Dryselius, Solna l«rltur- och fritidsforvaltning
Stig Andersson, Kulturåret -98 Solna

Harald von Knorring, Djurgflldsf§rvaltningen/Ulrikdal-Haga Slousförvaltning
Mats Widbom, Kulturhuvudstad '98
Katarina Lööf, Kulturhuvudstad'98

Mikael Wallin, Liinsstyrelsen
Anders Nordstrand, Stockholm Information Service

Richard Murray, Ekoparksförbundet
Peter Schantz, Kommittdn för Gustavianska parken
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