
Minnesanteckningar från möte den 8 oktober angående

Kulturhuvudstadsåret'98.

Ordftirande Richard Murray hälsade alla välkomna och lämnade över till Mats

Widbom fran Kulturhuvudstadsåret som berättade om KHÅ'98' Mats menade att

Stockholm iir en kulturhuvudstad som har en unik kombination av kultur och

naturmiljö och det iir något ftir oss att ta fasta på' Vi kan arbeta med att lyfta fram

stadens befrntliga kvaliGer. Mats såg också året som ett fotkbildningsprojekt'

En av huvuduppgiftema, ftir oss, tir att skapa en intressant invigningscermoni/program

vid invigningen av parkens nya entr6er'

Mats berättade vidare om flera andra projekt som kommer att äga rum i parken' Bland

annat trädgårdstemat diir Bergianska Trädgården, Rosendals Trädgårdar och

Fjtirlismus-det är inblandade. Vi ska hitta var plats i det hela, knyta an eller jobba

sjiilvständigt med ett tydligt tillägg till resten av aktiviteterna' Vi måste visa en

iirtressant helhet, bland annat genom en trycksak som beskriver vad som håinder i

parken.

Richard fortsatte sedan atttalaom vad ftireningarna kan göra' Nästan alla ft)reningar

har redan program, det finns alltså en bas attbyggaav, ftir att sedan få fram en helhet'

Richard båd forenin gama atttänkapå teman och eventuella tidpunkter ftir större

alrangemang. Vissa hållpunkter ftir ftireningatnaär Hästfesten den 15 februari'

invigning av Hagaterminal imai,Invigning av entrder i maj eller juni' En dag eller

netglia-Stora Skuggan åir också ett alternativ, där finns både amfiteater och dansbana'

Hans Wiklund ställde sedan enftägatill Mats angående information under

Kul turhuvudstadsåret.
Mats berättade då om den programkatalog som kommer ut den 22 oktober i 300 000

exemplar.
KFIÅ kommer också läggaupp en evenemangskatalog på internet' den kan uppdateras

varje dag.

KfiÅ hi också tecknat ett samarbetsavtal med DN, det kommer att resultera i ett

månadsprogram som kommer ut i 700 000 exemplar' Det kommer bli ett

informationscenter i kulturhuset, även mindre informationskiosker kommer att stå

utplacerade i staden. När det gäller synligheten kommer det finnas flaggor' vimplar

och banderoller i ltimPlig mängd.

Som vi ftirstår av det stora utbudet kommer det bli en enorrn konkurrens om publiken'

vi måste försöka nå nya publikgrupper'

Peter Schantz ställde !n nagu till Uats om sponsring' Mats medgav att det kan bli

problem, men menade att Kulturhuvudstadsåret inte kan skära av möjlighetema ftir

ftireningarna att skaffa sponsorer'

Efter en kort paus var det dags för foreningarn a attberättaom sina planer och idder ftir

kulturhuvudstadsaret.

FSAG: Komrner inte ordna några egna program vad de vet' Men de vill hjälpa till' de

kan till exempel erduda guidning i ekoparken pä25 språk' De kan också förbereda ett

heldagsprogram med ekoparken som tema'



t

S:t Erik: Har ett omfattande program redan, främst på Riddarholmen' Men det vore

intressant med programpunkter om byggnader i parken' Kan även tänka sig att hålla

föredrag om ekoParken.

Östermalms Hembygdsförening: Har precis givit ut en bibliografi över Djurgården

och Östermalm. Med utgångspunkt ftir den kan flera roliga och intressanta

programpunkter skapas.-Till exempel har 84 stycken deckare utspelas sig i området'

Det finns också 18 stycken specialbibliotek i området, som borde ingå i en

programpunkt.

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsliirbund: Kommer att ordna en Mulleopera

"slaget om dungen" i Hagaparken. De kommer också ordna aktiviteter på Skansen'

Lång-fiirdsskridskor, paddiing och även "äventyrsvandringar" ftir barn kan ordnas'

fritrlftsframjandet har guidei och ledare som kan leda grupper med speciella behov'

Natur och Samhälle i Norden: Kommer att kunna ordna naturvandringar' till
exempel en vandring diir man lyssnar på fladdermöss' Åven vissa platser kan visas'

Det finns en massa hot mot parken, visa dem i en utställning'

Vandrarftireningen: Göt 220 vandringar varje år och vissa av dem går givetvis i

Ekoparken.

Svenska Turistliireningen Stockholmskretsen: Kommer att hålla sitt riksmöte i

Stockholm den 9-10 -ul. O" har sin traditionellaannandagpåsk vandring' plus två

vandringar till. STF:s *-iltattrring är attfästockholmare och politiker att förstå vad

Ekoparken är. Det åir bättre att ordna nägtafå grejer som syns och som ftireningarna

kan samla sig runt, t ex invigningen av entröerna' Det vore också braatt få med ett

kronologiskt perspektiv på någon visning/ fiireläsning

Djurgårdens hembygdsfiirening: Nämnde ingenting om deras planer' men menade

att det vore bra att uinyttja Arlanda och Cityterminalen som informationsställen' Och

att lyfta fram alla de vackra bilder som finns på parken'

Djurgården-Lilla Värtans Naturskyddsfiirening: Kan hålla i flera vandringar och

forearag. Bland annat om det bortglömda Hjorthagen, Borgenområdet och

Gärdeshöjden.

Haga-Brunnsvikens Vänner: Framftirde ett forslag på focusering' Det finns massor

a, Juropeiska anknytningar till parken afifigäifrån vid programplanering : " Europa i

parken" var fiirslaget På temat.

be ordnar Haga-BruÅsvikens dag varje sommar' De vill också ta upp frågan om det

historiska landskapets kulturvärden, de v?irden som lagen skall skydda' Man skulle

också under året etablera kultur och naturstigar i parken'

Stockholms Ornitologiska fiirening: ( Stockholm Sightseeing') Ornitologiska

vandringar. Börja medln båuur som går till Haga, där programmet kan fortsätta på

land. D u t tn* kan börja med en båttur ftir att sedan kroka i ett annat program'



Föreningen Ekhagen: Vill gärna samarbeta med andra ft)reningar' Det vore bra om

man kunäe öppna byggnadeisom annars är stängda ftir allmänheten' Flera vandringar

kan utgå ifran otit<a tät"n for att sedan stråla samman vid en viss plats/byggnad' där

en massa aktiviteter kan äga rum, t ex teater, visningar'

Picknick-klubben: Har flera olika program under hela året som kommer att köras på

tisdagar och vissa helgdagar. "Frescati forr och nu" (vandring) , " Krogar på

Ojurgården lorr och nu" (busstur), "Folklivet forr på Djurgården" (vandring),

"fuiÅ"rpromenad på utställningsområdet ftir 1897 års konst- och industriutställning"'

De kommer också att ordna guidadade ekoparksturer per buss under våren och hösten'

Bellevueförbundet: Ordnar "Hästfest på brunnsvikens is" den 15 februari' Eftersom

det kommer hnnas preparerad is vore det bra om fler ft)reningar utnyttjade tillftillet for

att ordna vinteraktiviteter under vecka 7 eller 8. T ex isdans for allmänheten,

konståkningsuppvisning, skridskoutflykter, slädåkning, isgalopp, tolkning,

isskulpturtävfing 1ev snögubbetävling ftir barn). Bellevueftirb' kan också ordna

promenader med temat träd.

Föreningen Stora Skuggan: Ordnar med dansuppvisning i internationella danser, t

"* 
,q.r*"dance vid Stora Skuggans dansbana. Visning av koloniträdgårdar' Det finns

flera möjligheter att ordna något vid Stora Skuggan tack vare friluftsteatern som kan

ta in flera tusen personer. Det vore bra om SL kunde köra tätare turer dit'

Sofia Hembygdsfiirening: Har ingen direkt ankn)'tning till parken, men kan tän-lia sig

att hjälpa till vid olika evenemang.

Svenska Cykelsällskapet: Vill få klart den ffra mil länga cykelleden genom parken'

Ordna cykelturer, kanske i anslutning till andra aktiviteter'

Föreningen äventyrarna: Vill bjuda på parken vid ovanliga tillftillen och ovanliga

vinklar. T ex nattPaddling.

Åke Livstedt ville också få fram parken som givare - visa den vilda delens skafferi'

Henrik Waldenström menade att det vore bra att fa fram parken som rekreations och

friskvårdsplats,

Föreningsmötet beslöt for att arbeta med temat "Europa i parken" '

Vid anteckningarna

Maria Karlsson


