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L) Sammanfattning

Under Kulturhur.'udstadsåret 1998 har Fötbundet för Ekoparken tillsammans med sina

medlemsorganisationer affaLflgerat och genom fört 7 4 stycken aktivitetet i
Nationalstadsparken. Sammanlagt har cirka 5700 petsonet besökt aktivitetetna.

Det första steget i planeringen av förbundets aktiviteter undet l(ulturhuwudstadsåret '98

inleddes den 8 oktob er 1.997 . Då ordnade förbundet ett första möte med sina

medlemsorganisationet. Utiftån detta möte planerades förbundets plogram under
Kulturhur,-udstadsåret'9 8.

I mars 1998 trycktes och distribuerades progtafirmet "Ekoparkenivätahiättan" i
10 000 exemplat. Progtammet distribuerades via medlemsotganisadonerna, Infocentel
och andra lämpLrga ställen i parken.

Under ätetvaLr fötbundet med och arangetade någta störte aktiviteter.
Den 1.7 maj invigdes Resa Sten och Haga Forum i Hagapatken. Dät stod fotbundet
för dagsprograrnmet som bland ann tinnefattade två konserter med Peter EkbergPelz
och anordnade även en guidad tur för besökate från City & culture confetence.

Den 27 september genomfördes "Stota Skuggans Skaffeti - en höstdag på Stora

Skuggan". En mycket uppskattad dagfrän både medverkande och besökare.

En vinterfest på Brunnsvikens is planerades också, men fiärr blev arrangemänget

instälJ t på grund av dähgzt vädetföthållanden.

Ett extta höslprogtam trycktes i en lite min&e upplaga undet augusti mätad och delades

ut till förbundets medlemrnar och vid större evenemaflg.

Förbundet har genom sitt engagemang i I{ulturhuvudstadsåret '98 har lyckats nå ut till
ett stort antalmänniskor som aflnars inte skulle ha besökt parken. Forbundet har också

lyckats samla sina medlemsorganisationer under ett gemensamt projekt och kommer på

något sätt arbeta vidare med detta.

2) Genomfötande

Proiektledare
Projektledaren Maria I(adsson ansälIdes i oktober 7997,1non arbetade tidigare som

infonnatör på förbundet via ÄLU- anställning. Hon blev den sammanhållande länken för
projektet "Ekopatken ivfualniärtafl" och såg till att Förbundet för Ekoparkens kansli

fungerade undet kulturhur,'udstadsåtet'98.

Föteningsmötet
Tankarna på ett program för Ekoparken undet I(ulturhur,'udstadsåret '98 hade väckts

våren '97. Och upptakten till Fötbundet för Ekoparkens projekt "Föreningslivets

Nationalstadspatk - Ekopatkeniväralt1ärtan" togs med ett medlemsmöte den 8 oktober

1997. Under mötet berättade va{e medlemsförening vad de kunde bidtaga med för
,aktiviteter under året och riktlinjer drogs upp föt kommande program'

Prostamtåd

-

Förbundet bildade i augusti 1997 en styrgrupp bestående av Richard Muffay, MaÅa

Karlsson och Bitgitta Betgquist och for att få ytterligxehiålp med att kläcka och vätdera



id6er och fötmedla kontakter bildade fötbundet ett progralnråd med Hans \X/aldensftöm

som sarrrmankallande. Övriga deltagate iprcgramrädet Elisabeth Grate, Åke Livstedt,

Eva Nordenson, Krisdna Smedberg och J ana Zttpatc.
Ptogramddet och styrgruppen täffades flera gänger under hösten -97 ochvåten -98 och

harvant en vfudefull hjälp för proiekdedaren Maria I(arlsson.

Progtam
Progranfolder
Efter mötet den 8 oktober 7997 satte föteningarna rgäng arbetet med att planera sina

programaktiviteter inför vintern, våren och sommaren '98. Aktiwiteterna sammanställdes

sedan av projektle daren i ett program som fi.ck namnet "Ekopatken i väta t4ättar:f' .

Tre stycken elevet på kunskapslyftets kurs för gafi.sk design fick i uppdrag 
^tt

tillsammans med proi ekdedaren göra lzy outen på ptogrammet.
Programmet trycktes i 10 000 exemplar och i februari- mars distribuerades den via
medlemsorganisationema, I('98s Infocenter och lämpliga ställen i parken, till exempel

Fjärilshuset och Haga Forum.

Aktirinrur ofi antal besökare

Förbundet för Ekoparkens progtam under krrltuhuvudstadsåtet'98 innehöIl 74 stycken
aktiviteter, om man tåknar va{e tisdagskubbsträff ( fågelskådning) som en enskild

aktivitet.
Besökarantalet har om man räknar med de störe affaflgerrrungen den 17 rr,ai och27
september kommit upp till ungeät 5700 personer. Vilket ger ett medeltalpä77
besökare pet aktivitet.
Föreningatnahar redovisat va{e ptogrampunkt genom en blankett som skickats in efter
avslutat aktivitet. Därkan man udäsa att trots ett dåligt vädet de flesta dagatna under
vären, sommaren och hösten har medlemsföteningarnas aktiviteter i parken ändå lockat
mätga besökare.

Marknadsftidns
Den huvudsakliga marknadsföringen för förbundets aktiviteter undet
I(ulturhur,'udstadsåret '98 har skett genom distributionen av programfolder:n och genom
kultuthur,'udstadsårets månadstidning, databas och veckoaflIloflser. Vid störte
att^ngemanghar A4 -affischer tryckts upp och placetats på lämpliga ställen.

Förbundets medlemsorganisationet har via sina medlemstidningar/ infoblad tagit med

progamaktiviteterna i befintliga kalendarier.

Enskilda pressutskick har gjorts vid störe aff^ngetn ngoch vid distributionen av

programfoldern "Ekoparken i v äta hiärtan" .

Förbundet utnyttiade skolornas sportlovsptogr2m för attgöra reklam för det program

som sedan q-vz.r.t fick ställas in, vinterfesten på Brunnsvikens is.

Yintetdas/ fest oå Brunnsvikens is
En av målsättningatna för fötbundet under l(ulturhur,'udstadsåtet'98 var attvisa parken

under alla årstider. Det fötsta större arangemanget skulle bli en vinterfest i Bellevue och

på Brunnsviken is. Ett roligt progrzmhatn bli klart innan vädrets makter satte stopp för

^tr^ngemarrgel 
Bland annat skulle det ha blivit hundslddeåkning, snögubbetävling,

skridskoskola och mycket rlrera,.



Invigning av Resa Sten och Haga Fotum
Förberedelser

En av förbundets hur,'uduppgifter under I(ulturhuvudstadsåret '98 vat att ordna ett
dagsprogram under invigningen av Resa Sten i Hagapatken-
I ett ganska tidigt stadium bestämdes det att invigningen av Resa Sten skulle sammanfalla

med invigninget av Haga Forum - en enff6 till Nationalstadsparken.
Flera aktörer kom dä attarbeta med invigningsprogrammet den 77 rrrai Stockholms stad,

Solna stad, Länsstyrelsen, Fastighetsverket och I(ungliga Diutgåtdens förvaltning.
Fötbundet arbetade med inslag i siälva invigningsceremonierna och de aktiviteter som

skulle aga rtrn under dagen iHaga parken.
Förbundets projektledare blev i ptaktiken ansvarig för hela dagen och höllihop hela

affaflgemaflget.

Den 17:e mE
Invigningsdagen blev väldigt lyckad med smålande sol och mycket folk i rörelse.

Förbundets 
^traflgeirrratag 

med barnkör, tidstypiskt klädda medlemmar i Gustavs skåI,

mätgaguidade vandrlflgar, patkorientering och två konserter med Peter Ekberg Pelz

blev uppskattade ir.lrg under dagen.

Citv & cultute confefence
I samband med City & cultute konferensen anordnade förbundet en guidad twr iHaga
parken, ledd av intendent Bo Vahl6, för intresserade deltagare på konfereflsefl.
Deltagarnavar mycket nöjda och fötbundet skapade pä detta sätt flera värdefirlla
internadonella kontakter.

Utställnino
Förberedelsema inför den 17 mai kom också att inbegdpa en utstälfudflg om
Nationalstadsparken iHaga Forum. Förbundet fick pengar för utställningen av Haga
Forum- projektet och till invigningen der' 77 mai var utställningen klat'
Utställningen har anda fuam till Haga Forums stängning den 2 oktobet varit en

uppskattad del av infotmationen om Nationalstadspatken.

Höstpfogfam
Efter semestem samlade projektledatefl tt7 fler aktiviteter som föreningarna skulle

genomföra under hösten. Dessa aktiviteter sammanställdes i ett exfta höstprogtam

(inlaga till hur,'udptogralnmet) som trycktes upp för distribution via medlemsföreningarna

och vid större 
^rtaflgemartg.

Höstdag på Stota Skuggan
Den27 septembet 1998 genomfötdes en " Höstdag på Stora Skuggan". Dagen blev

mycket lyckad med cfuka 700 besökare och välbesökta aktiviteter' Ett av de mest

uppskattade inslagen var en liten " marknadsplats" vid amftteatern där svampexpert, ört-
och växtexpert, I(RAVgönsaksförsäliate m.m. fanns på plats. Både medverkande och

besökare ut§ckte en tydlig önskan om en fortsättning pä atrangemaflget-

Seminadum - Patkens Vätden
Den 13 novembet ägde seminariet "Patkens värden - Nationalstadspatken som minne,

kapital och möjlighet" rum. Förbundet var medarangör och dagen blev en lyckad
, tillställrring, bland afinzLt gav den avslutande paneldebatten flera viktiga ftägor att ätrkz-

pä/ zrbetavidate med.



Ayclgft ing: follsältsjsg
Projcktet'tkoparken rväraLt1ärtafl" har lr'ckats samla flera av förbundets

meålemsföreningar till att ordna ett fantastiskt ptogram och några av de mest akdva

föreningarna vilfgärna se en fortsättning/ liknande samatbete under kommande år'

Deltagarna i ahtivitetetna hat lärt sig fi1er om Naticnalstadsparken, vilket är otroligt

riktigi i kampen för att bcvara och ..k','dda parkcn. Dct mentala sklrdrls6 fo1

Nati.;nalstadiparken har dät med ökar gcnom fiirbundets merlverkan i
I(u1tur:hur.udstadsåret' 9 B.

Förhr-iltclet har också genoln sitt prr,qrem lockat ut besökare i parken un<ler olika åtstider

och visat upp parkens natur- och 1'-uitun'ärden.

I)et har: ävcn varit en del problem undcr genomförandet av projektet "Ekoparken i r'åra

hjät'talr". Det haclc r.arit iinskr'ärt att engäF'icra fler av fötbundets medlemsföreningar'

i)cffa rir nägot för:bundet kornmet att :rrhela vidarc mecl'

l'lrt :,,,rr:gt prol,lerl r.at ctcn llti:g:r 'i-r:u;iiör:hr'rllaingcn fijr i(rilruri:r-rvr-rdstadsårets

iriår:;i.ir,ririrrinq. lo{iingas a:- fiirbutdr'is fii;:eningz,t atbetar mcd, kortare planering och

p1:1;i3ki,icrlaren fick clärtti'lägga ncr mr-ckci iid firr att få m h<'rr',.:kta uppgiftet från

fi)r*rri;:i;arna i tic{.

Samarl;ctet mellan io;:bunciet och K.rintri'iti\.lldstzrdsåret '98, fuätrrst N{ats §Tidbom och
(.hetat.ittt f,ööf ( den sista tiden Irlnttias lituer: och Sotie N)'tnar:) hat gått m1'cket bta,

och fii:i-iunclet anset att dc har fått i:liiiii r-rcir stöd i de frågor sorn bettirde proiektet

"Iihr,p.irken i v:iri hiättan".

3) Budget

Budget
Lönl. 12 mån + soc.avg.

Telefon

Administration

Program:
tryck och distribution

Annonser och inlaga

Konf,erenser/möten

Reserv

260 000:-
Utfall
312 A98:-

15 000:- 5 550:-

( 14 mån + soc avg.)

20 000:- 7 903i

45 000:- 66 399:- ( inkl. Pro$.2719)

40.000:- 13 730-

5 000:-

i5 000:-

Summa 400 000:- 405 679t



4) Bilagor

1) Ptogram: "Ekopark en i vära hiärtan" - Fötbundet föt Ekoparkens program för
kultuhur,'udstadsåtet 1 998.

2) H ö s tpro §^m. Extta inlzga till pto grammet "Ekop ark et t v ära h1äfiarr" .

3) Program för den 17 ma). Dagsprogtam föt Ekoparkens dag - invigmng av Resa Sten

och Haga Fonrm.

4) Extta affischet till Peter Ekberg Pelz konserter den 77 mai.

5) Inbjudan till deltagare i City & culture conference om en guidad tut i Haga parken

den 1,7:e mai.

6) Dagsprogam föt Höstdag på Stora Skuggan.

7) Affisch till Höstdag på Stora Skuggan.

8) Program för seminariet Parkens värden.

9) Förbundets blankett föt statistikredovisning.

1 0) Ekonomisk redovisning.

11) Foton från aktivitetemaär tidigare insända.

l*{ q

MaÅz I(arlsson
ptojektledare

fuchard Murray
otdförande


