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Minnesanteckningar ftån möten om invigningsdagen den 1.7 mai.

Sanrmankaliande hatJacr:b Cederström Solna stad eller Nlaria I(arlsson Ir[18 varir.

Sändlista: Peter Lundevall stockholms stad, Biörn Sptängare Ståthållar'ämbetet, Anna

Ftlxell Fastighetsverket, Lena Dryselius I(ulruråtet SoLra stad, Ånnika Gylin samordnate

för Hagaterminalen, I{ikael §Tallirr Länsstyrelsen, Bjiirn Keding testauratöt

Hagaterminalen.

Gruppen har fuanförailt diskuterat invigningsprogrammet för Resa sten och

Hagaterminalen. Läs programgrLlPpens förslag till program och budget. (?rr:gtanrgmpp:
It{aria FFE, Lena Solna stad och Anna SFaD.

Andra frägor som disliutetats ät ansvarsfötdelning och budget. I)ct beslutaclcs atr Solna

stad tar hand om inbiudningarna till invigningen och att N{aria Katlsson skötct kontakten

med Li Södermatk på I{'98 angående ptesskonfctens.
Presskonferens: Ån så länge har datunr f§r presskonfetensetr inte faststälits då Solnas

och Stockholms politiker inte kan på de danrm som föreslagits. 'Ivå forslag finns: Ått
presskonfetens hålls innan den 17 mai, ftir: att locka folk till dagpn. Eller att Pressefl tas

emot undet själva dagen. Då ät det r.-iktigt att förhandsinformation skickats ut.

Budget: Solna stad och Stockh,rlms stad dclar på kostnaderna för den 17 ma|
Fastighetsverket och BJJ evenemanfptestauranger betalar cn viss dcl ar. kostnadcrna vad

gäller förtäring till speciellt inbiudna.
F-örl-rundet föt Ehoparkens program under dagerr står medlemsföteningarna för.

Guidcma kommer aft ta betalt på plats. En evenhrell extra kostnad vad gäller korrserterna

på eftermiddagen, la'ällen kan rillkomtna. Där är finansierirtgen ännu inte löst.

Invigningsgruppen kotnmer att ffäffas fler gånger. Bland annat är det oklarheter otn

vilken kunglighet som skall inviga Rese sten, konferencier och tr1'gk av dagsprograrn.

(Ippskattad budget för 17 maiL

L
Programdel invigning:
I(onferenciet
Solna I{ulturskola

Logistik:
Högtalare, scen etc,2 ställen

Bajamzrjor,.6 st

PR + VIP
Tryck av dagsprogram
N,Iat och dryck för inbjudna

10 0001u
5 000 kr

6 000 kr
4 000 kr

5 000 kt
10 000 kr

TOTALT, ca 40 0001<t

Kostnaden för konfetencier är väl tilltagen, trolign is kommet den kostnaden att vara

mindre.



PRoGRAMFÖRSI-AG FÖR II\TVIGNINGEN DEN 17 MAJ 1998

Resa sten, Ifaga l.{orra

72.00 vissång
12.05 Resa sten - proiektid6n
12.15 Invigning

FT\NFÅR
72.20 Avgäng mot Flaga Södra

lJanrkör från r\dolf Freddlcs försainling
(lD, Statens fastighetsr."erk
Reprcsentant för Kungahuset

L

Ptocession'I täten vagllar ftån Hovstallet. En rnusihkår och ddliflickor mcdverkar
också i tåget. För att locka med sig folli l:otnmer processionen äkz/ gå förbi koppartälten
och pelousen på vägen ner till Flagatcrrninalen.

Haga tettnin alen, Ifagtt Sö dra

13.00 Sarnling kring tetasscn tjll rnusili
13.05 Invigning a:r, I-Iagatremjnalcn

måloch mening Politiker trän Stockholm
Politiker från Solrra

13.30
13.30

Speciellt inbjudna får förtärins och visning; a',, tet'minalen.
Uppträdande Barn och ungdrrmar ftån Solna kulturskol,r.

14.00 Invigningsprogrammet ör,ergiir däreftcr i dct allmärulx progrärnmct for parkerr
med vandringnr, bätrurer, oricttrering nr.m,

Undcr dagen lcoumet cn konferencier alt presefliera talare och bcrätta otn kommande
pfogräfl'r, tidpunlrtet och samlingsplatscr.
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