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Till ordföranden i
Förbundets för Ekoparken
medlemsorganisationer

A n g. ordförandekon feren s om FFE : s och medlem sorganisationern as

engagemans i samband med Eurooas kulturhuvudstad 1998

Niir detta brev skrives iir Nationalstadsparken bara några dagar gammal. Och det lir tre år
till 1998 då Stockholm ska axla manteln som Europas kulturhuvudstad.

Vid vfu första ordförandekonferens i augusti hemma hos Greger och Ingegerd Carpelan i
Bellevueparken noterades ett klart intresse för ett engagemang inom ramen för kultur-
huvudstadsåret. Tanken iir att vår andra ordförandekonferens helt skall ägnas åt denna
fråga:
Datum: Måndagen den 30 januari
Tid: 19.00
Plats: Djurgårdskyrkans klubbvåning (Intill Gröna Lund mittemot Cirkus)
Buss: 47 och 44

Kulturhuvudstadsårets generalsekreterare, Carin Fischer, inleder mötet med att berätta om
idder, organisation, etc. inför året.

Tanken åir att en klassisk brain-storming sedan ska.vidta. Hur ser medlems-föreningarnas
id6er ut kring hur parken kan lyftas fram detta är? Ar det främst projekt för den egna
föreningen eller ett samverkansprojekt där FFE som helhet kan engagera sig? Sponsorer?
Det finns ju så många aspekter av denna park - ekologi, miljövård, botanik,
kulturhistoria, friluftsliv etc. - vilka speglar sig i våra olika medlemsföreningar och
vi ser diirflbr fram emot många skiftande förslag. Och de mest galna id6er kan i längden
visa sig vara de mest inspirerande och fruktbåirande.

För vår planering vore det viirdefullt om de föreningar som inte kan niirvara vill meddela
det till Förbundets sekreterare: Marianne Lundberg, tel 85 14 61.

Hjiirdigt viilkomna!

För Förbundet för Ekoparken
Med tillönskan om en god fortsättning på det nya året

P,l-.tl- §I Peter Schantz/ styrelseledamot

PS. 1) Bifogat återfinnes ett utkast till remissyttrande om översiktsplan för Norra
Djurgården och Ostra Brunnsviken. Det kommer att diskuteras den l0 januari vid
samrådsmötet i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, kl 18.00.

2) Dessutom finns ett infoblad om boken Stockholmsmysterier som nyligen kommit ut i
en ny utgåva. I sin recension i DN av boken påpekade Per Wästberg bl.a. det stora
vlirdet av skildringen av Djurgården, Söder och Ladugårdslandet. Det iir ett litet, ideellt
forlag i Norrland som står för nyutgåvan och de iir intresserade av att bidra till
portokosnraderna i samband med ett förenings-utskick om de då kan få inkludera
informationsbladet. Ni kan kontakta florlaget direkt: Claes Rosenquist, Vildros bokförlag,
Box 113, 890 37 Gideå, tel & fax: 0663 - 400 30. DS.
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