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Nu får ni rninnesanteckrringarna från föreningsmötet den 8 riktobcr' Ni fär ocksä

<leltaga.rlistan. C)m clet är 'a!t"' -:l I :t fiireÅg som vill ha material och vaLa delaktig i

arbetet r-unt kulturhrood,tuä'året '98 kan ni f-g^ t'X mig på kanslit och meddela detta'

Som ni sef av aflteckflirigarna finns flera bra och roliga progranlPunkter till K'98' För att

),ttediErue underlätta ert i't'bete me<l programpunkter L'i t'i i programrådet i samråd med

k'98 t ågto datum där vi kan otdna sttirre ärrangemang'

15 f'ebruari äger Hästfesten på llrunnsr-ikens is rurn' Ilunt dctta datum kan vi ordna ett

,rir,"rpr,rgruÄ, d., komm.t ntt finnas en r'ä1 prenarerad is att utnvttia'

16 rnai ska (om allt gåt bra med bygget) Hagaterminalen och entrtlerna till

Nati<-rnalstaclsparken invigas' Det ät "" "' t'ä" hur''uduppgifter att undet I('98 otdna ett

pfograln till invigningen.

14 iuni är ett osäkert datum' E'tt fötslag är att ordna E'koparkens dag'

19 augusti är ett datum där r'år förhoppning är att återskapa l)ir.ettissementet' Detta

proiekt är rräldigt osäkert och berör intc a1la'forenir:gat' men det han behövas hiä$ med

prn[tirk^ saketir-rnt arraflgemanget, om det blil ar''

2? septernfrer r;rdnar vi en höstcl aglfest ute på Stota Skuggan' här f1nfls massot ar-

mtriliglietel att ordna ett ornfzrttande progtam'

I)e föreningar som är intresserade ar'' att ordna extra aktiviteter vid dessa datum och hat

program klart föt vintern och vären ska höra av sig trll mrg på kanslit seflast den 19

novembet ( ctet ät r'*rigt att passa tiden om t'i t'ilIfå 
'trttIt'år:u 

aktiviteter i I{'98:as och

DN:s prrgratnkataloger)'
Givetvis är huvudupigiit"" just nu att orclna ett p-rogram för vintern och r'åren'

sc)r rnarens o.h hösäs aktiviteter kan korrma ut lite senare' NIen vet ni redan nu hur

"*o 
pronr^* för hela I('98 scr ut tar iag gärrra emot dem också'
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