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IIär kommer det minnesanteckrungar plus cleltagar:lista från för:eningsmtitet den B

r:,lEtobe;:. Tyf i11 kuncle ni inte tieltago, men vi ht'ppu' att ni änclå r'ill vata med och visa

upp f:)lcopatken undet kulturhuvuditadsätet '98' Det är bata att höra av sig till mig på

kanslit. Ju fler som kan r''ara med och ordna aktivitcter' desto bättre för likoparken'

Sorn ni ser 2v anteckningarna firns flera bra och tohga Ptogtampunkter- trll K'98: [:'ör att

l,tterligare uncledätta ett irbete med progra"'1'o'kt"t i"i t'i i programrådet i samråd med

T{'98 irågra datum där vi kan ordna störte arraflgemang'

'15 fetrnrari äget Hästfesten på IJtuonsvihens is rum' Runt cletta clatum kan vi ordna ett

,,irro"rpr,onroÄ, .1., kommer ntt frnnas en r.äl preparerad is att r'rtny ttia'

16 rnai ska (om allt går bra merlb1'gget) Flagaterminalen och ertr6erna ':ll

Nationalstaclsparken invigas' lfet är 
"n "t'tå'^ 

huvuduppgiftet att under Ii'98 ordna ett

progrnnr till invigningen'

14 juni är ett osäkert datum' Ett förslag är art ordna tlkoparkcns dag'

19 atrgusti är ett clatum clär r'år flithoppr:in g at att återskapa f)ivertissementet' I)etta

pr:oiekt är r'äldigt osäkett och beröt i"'t" 'llu 
ft;'enitrgar' meu det kan bchövas hiä$ rncd

praktiska ,ok"r.r,.rnt arrangcmanqet, ofil rlet blir ar'-'

27 september ordnar vi cn höstclag/fest ute på Stota Skug'gan' hät hnns massor av

mtii[flheter att ordna ett omfattancle ptogram'

De firrer.ringar som är intresseracle av ait orclna extra aktit'iteter r"id dessa datum och hat

frrosräm klart för vintetn och våren ska höta av sig till tig på kanslit senäst den 19

novcrrrher ( clet är vikugt att passa ticl:n orn vi vii-få *"J t'å'o aktivitetet i l('98:as och

i)N:s progrorrt utotog"åch flr aft vi sltr irrnna tt1'cka upp- ett cget Programblad)'

Givet",is är huvudupigift"n iust nu att rirdla ett program för vintern och våren'

sotnl11al:e11s o.h hö'.äs aktiyiteter l<an komma 't lite senare' IMen vet ni redau nu hur

;;";;;t^- för hela 1{'98 ser ut tar iag gärna emot dem också'
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