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1) Aktiviteter undet hösten

Ptogtamfoldet
FöÅndets föreningar otdnar ett trevligt höstprogram'

Tyvarhar flera *.. J".r, aktiviteter inte kommit med i förbundets programfolder

"i,.rro- 
föreningama har en annalr planering' En enklare sammanställning av

höstaktivitetema kommer att göras i A5 stotlek på vanligt friogart PaPPer' Den foldem

kommer inte att distdbueras i samma antal som huvudptogrammet (10 000 ex)" utan

[.U. i lagom mängd för att lägq:- ut På sftategiskt liimpliga platser såsom Infocenter

oåU H"ga Fo* r"åt.ki.krs ut till medlemsföreningama'

Stora Skuggans Skafferi - Höstfest
Förbunde t zra f,Lger^rundet hösten en större aktivitet Stom Skuggans Skaffed / höstfest

söndagen der. 27 sePtembet'

Drg.rik^n sammanfattas med tre ord; mat, rörelse och underhållning' ( Se bifogade

*är,.rrrr,.ckningar från progtamrådets möte.) En arbetsgtupp fu tillsatt föt att arbeta
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Förbundet fdr Ekoparken.

Samverkande organisationer i Stor-Stockholm.

Pg 447 07 29-7.
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med dagen, den beståt av proiektledaren Maria Kadsson, förbundets sekreterate Birgitta

B.rgqrrlt och programrådets Åk Li"ttedt' Som extra re§urser finns Bengt Katling och

Lars Eriksson.
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2) Tidsplan

Ärrgusti: Produceta och distribuera höstprogrammet' Planeta och samordna ert

dr§p-grr* och utarbeta en lämplig marknadsföringsplan inför Stora Skuggans Skaffed

/ höstfesten den 27 sePtember.

Programrådsmöte och styrelsemöte om höstprogram'

Septembet: Färdigställa dagsptogmm till Höstfesten och marknadsföra dagen'

Oktobet Genomföra de sista aktiviteterna och avsluta och redovisa proiektet

Ekoparken i v ärt hiärtan'

3) Budget
Snzga2)

o Lönen inkl. soc. avg. till Projektled,ren Mada I(arlsson: 61-000:-

o Tryckning och disuibution av Förbundet för Ekoparkens höstptogram: 5 000:-

o I(ostnader för genomförandet av dagsprogtammet den 27 sept:50'000:-

o Matknadsföring föt höstfesten: 40'000:--

o Telefon och adminisftadon: 15'000:-

MaÅz I(arlsson
projekdedatef
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