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Stockholm . Europas kulturhuvudstad 1 998
Box 16398
103 27 Stockholm

Ansökan om projektbidrag: Föreningslivets Nationalstadspark

Förbundet ftir Ekoparken bildades 1991 av 22 ftireningar. Nu iir det 45 ftireningar, som verkar
ftir och i Ekoparken,\samåsffid. Ekoparken - sedan den l januari 1995 till huvuddelen
nationalstadspark - iir kulturhistoria, byggnadskultur, konsthistoria, trädgårdskultur,
kulturlandskap, litteraturhistoria, idrottskultur, politisk kultur och mycket annat. Kort sagt
Nationalstadsparken-Ekoparken ?ir en oåindligt rik källa att ösa ur. Inte utan orsak är
Nationalstadsp arken ett av Kulturhuvudstads årets ankartem an.

Förbundet vill nu mobilisera alla sina ftireningar i ett projekt ftir att visa olika sidor av
Ekoparken under i998. Det kan ske genom att anordna ett program i anslutning till
invigningen av entr6erna till nationalstadsparken och ett rullande program under resten av året
altemativt en höstdag i parken. Haga-Brunnsvikens Viinner, en av ftjrundets många
medlemsfijreningar, ordnar i juni innevarande år, Haga-Brurursvikens dag ftir andra året i
ftrljd, tillsarnmans med Dagens Nyheter. Under Kulturhuvudstadsaret skall detta program
hreddas och ftirlängas ftir att täcka större delen av året.

Förbundet har ett omfattande kontaktnät. Förutom alla ftireningar har vi samarbete med en
mlingd kulturpersoner, vetenskapare och organisationer. Vi har just erhållit bidrag från
Stoekholms miljöfond Agenda 21 för att stimulera högskolestuderande att skriva om "Stad
och natur i balans med fokus på Ekoparken". Vi avser att söka medel från liinsstyrelsen flor en

litteraturdatabas, frårrr Landstingets miljövårdsfond ftir publicering och utställning av de

uppsatser/artiklar som framkommer i projektet samt söka sponsorer för ett större vetenskapligt
symposium kring denna frågeställning.

För projektet "Föreningsiivets Nationalstadspark-Ekoparken" behövs en person som kan
arbeta pä vårt kansli - vilket från 1 mars är ett rum i anslutning till Naturens Hus. Uppgiften är
att kontakta alla forbundets foreningar, att inventera vilka möjligheter dessa har att göra olika
arrangemang, promenader, guidningar, visningar, fciredrag, konserter, täv1ingar, utställningar
etc. i parken under 1998, att trjälpa till att finna kompletterande finansiering för
arrangemangen när detta behövs, samordna programmen i tiden och aktualisera program som
ger en heltäckande bild av parken, sammanställa arrangemangen till ett program, att
marknadsftjra programmet, se till att genomfcirandet fungerar och dokumentera det hela.

Vi tror att det gär att ffi en mycket stor utväxling på en mobilisering av detta slag, d.v.s. ftjr en

liten summa pengar erhå1ls en mycket omfattande programverksamhet. Vissa av våra
medlemsforeningar åir mycket erfarna på att ordna stora arrangemang. Vi tror oss alltså i stor
utsträckning kunna klara oss med interna rådgivare.
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Resursbehovet är en person under IYz är, med start så snart som mojligt, samt medel till
telefon, brevpapper, kuvert och frimiirken, tryckning av affrscher och broschyr samt vissa
reklamkostnader.

En person 18 månader ä 15.000 krplus sociala avgifter (45%):391.500 kr
Telefon 16.000 kr.
Papper, kuvert, frimåirken 25.000 kr.
Tryckkostnader 25.000 kr.
Annonser i dagspress 25.000 kr.
Summa 482.500 kr.

Denna ansökan är behandlad av FFE:s styrelse den 11 juni 1997.

Richard Murray
ordfrirande

Bilaga medlemsftjreningar 1 997
Förbundet fcir Ekoparken - medlemsftireningar 1997

Bellevueftirbundet
Bergianska Trädgårdens viinner
Confi dencen Rediviva viinfrirening
Djurgårdens hembygdsftirening
Dj wgåre1 en=L i 11 a -V ärtans mi I j ö skydd sfiirening
Fri luft sfriimj andet i Stockho lm
Friskis och svettis
Fältbiologerna i Stockholm
Föreningen Ekhagen
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Stora skuggan
Föreningen Åventyrarna
Haga-Brunnsvikens vänner
Hembygdsföreningen å Norrmalm
Hembygdsföreningen Östermalm
Hyres gästfrireningen p å Norrmalm
Hyresgästftireningen på Ostermalm
Koloniftireningen B ergshamra
Naturens hus
Norra Djurgårdens vänner
Naturskyddsfcireningen i Solna-Sundbyberg
Naturskyddsöreningen I Stockholms län
Picknick-klubben
Samfundet S:t Erik
Saltsj öbygdens naturskyddsftirening
S egelsällskapet Brunnsviken
Segelsällskapet Vega
Sofia hembygdsftirening
S tallmästargårdens båtklubb
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Stift elsen Rosendals trädgårdar
Stockholm Marathon
Stockho lms fiiltrittklubb
Stockholms Iåins hembygdsörbund
Stockholms naturskyddsftirening
Stockåolms orienteringsftirbund
Stockholms Ornitologiska ftirening
Sto ckho lmskrets en av Svenska Turistftireningen
Stockholms Vandrareftirening
Sundbybergs hembygdsfiirening
Svenska Cykelsällskapets Stockholmssektion
Symbios
S ö dermalmsp arkemas viinner
Ulriksdals hembygdsftirening
Vårt Stockholmt
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t997-06-07

Catharina Lööf
Stockholm-Europas kulturhuvudstad 1 998
fax 698 19 99

Bästa Catharina,

Här kommer en ytterligare omarbetning - sliing den du nyss fick

Ber Dig kasta ett en snabb blick på ansökan, som jag har formulerat om efter samtalet med
Mats och om möjligt kolla med honom. Förbundet tar beslut om denna ansökan pä onsdag.
Har ni synpunkter så ring mig jobbet 454 46 89 , hem 652 14 79.

Bästa hälsningar

Richard Murray
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