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Ang. inriktning På förenintslivets .sqts4intar inJör
Eurbpas kulturhuyudstadstu 1998 (EKI I\

Tack för mötet i veckan. Det var värdefullt.

Idag hade DN en artikel om erfarenheterna från Thessaloniki- Vilka rått
ville man ge till Stockholm. Jo:
1) Låga Uit]"ttptiter så folk kommcr- En kulturfest i halvtomma rum blir

bara dyster.
2) Inte för många evenerrant. Vi har splittrat oss för mycket och tappat

slagkraft.

EKH:s redan 10(X) evenemang tror jag säger oss att vi inte bör ge oss in i den
mördande konkurren§en som någon nuvudlinje eller enda linje' Vad bör
då prioriteras?

Några utgångsPunkter:

I) FFE har fått alla medel knutna till de ideella fÖreningarna, P-{5:rr t*h
EKH. Kommitt6n fÖr Gu§tavianska parken har sokt men ei erhållit lif,"l
stöd. med hänvisning till stttdet fillFiE. Det är alltså dessa Peargar (l0O'(XlO:J

som finns i detta nu. Inga andra.

II) För medlen finns nu en bud'get varav huvuddelen (260'0fl)) :lr tänkt att

gå Htt lön och 35.000 till adminGtratiott- Återstår ca 100'fi)0:-'

trI) Av dessa medel gäller det att få ut något med så stor effektivitet som

^&figt. 
Helst ska dJt kunna verkalångsittigl yarya va1-i1ne på vikten av

att fträurka det mentala s§ddet- Vad är fÖr detta åindamåI det mest

grundlaggande behovet?
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Mot derura bakgnrnd vill iag anföra follande:

l) Det har gått tre år sedan nationalstadsParken ble-v till' Vi vet att under
dee6a år hai mycket lite av poaitiva åtgårder skett' lngen logo, ingen
gränsutmärkning av parken, ingen trädplantering etc'

Hn karta har emellertid tagits fram, myclet tack vare vårt engagemang'

Den finns nu också övereatt till bl.a. engelska och tyska' Men ingenstarts

fims kartan uPPsatt. Samtidigt vet vi att entrdtävlingert eilommer att
resultera i detä. Och av kommunerna tur vi ingen anledning att förvåinta

oss att något ska hålnda. Jag menar att detta skulle kunna vara något eom

vore värt-vårt engagemang- Det vore att bygga vidare på och få en större

uteffekt av vårt tidigare arbete.

2) TiX skyltar med kartaru eller delar av derL skulle kurrna fogas en folder
med en natur- och kulturstig.

Med hånsyn till det möjliga temat "Europa i parken" och var hotbilden är
som störs[ skulle jag vilia rekommendera att satsninp;arna fokuserar på

['Iaga- Brunns viken-Ulriksdal'

3) SNF skapade tidigare i år ert 6n stig av denna karaktär i Bellevue'
Erfarenhetärna aarifran visar att allt praktiskt aÖete tar tid, och att det
därför är värdefullt med en proiektledare som kan driva årendet framåt'
t-öreningarna skulle bidra till att ta fram underlag for foldrar som beskriver
stigen etc.

4) fxtta förtar naturligtvis inte möjligheten att förenintryt" ordnar
vandringar och rykelttrrer etc efter egen profiloch som FFE samordnar,

*"r, *.iko^dsforingen (utanför FFE) bör då ske inom ramen för den som

EKH ansvarar for och kostnaderna för arranterranten klatas av inom '

respektive förenings ekonomi.

; 5) En alternativ satening år, som Stig Ramel har (oreslagit i ett aamtd tilt
I *is, att de medel som FfE tnr satgaå på att byttt uPP en modcll av parken
I *.å den s€r ut idag. Placering i Haga Södra-enffin'

Det var mina synpunkter till er inIör rråndagens viktiga mÖte'
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Med vänliga hiilsningar

.1,- +
Peter Schantz
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