Förbundet för Ekoparken, FFE, värnar, vårdar och visar Nationalstadsparkens natur- och kulturområden

Inbjudan, Höststädning i Nationalstadsparken
I vår vackra Nationalstadspark finns tyvärr platser där det är högar med skräp. Därför drar
Förbundet för Ekoparken nu igång en Skräpplockningskampanj, för att städa gammal
naturskog, betesmark och eklandskap, och ser till att skräpet inte hamnar i havet eller i
djurens magar!
Medverkar i Förbundet för Ekoparkens Skräpplockningskampanj gör Östermalms
stadsdelsförvaltning, Plogga och Håll Sverige Rent. Vi vill också bjuda in alla våra medlemsföreningar
att delta!
Kick off den 25 september kl 15: Vi hjälps åt att plocka rent ett område i en av entréerna till parken.
Nära både vikingagravar och hästhagarna på Ladugårdsgärde, i den vackra lövskogen längs
Lindarängsvägen, ligger det mycket skräp. Alla deltagare bjuds på kaffe och guidad tur när vi är klara
med plockningen!
Efter Kick off:en fortsätter kampanjen med plockning på utsatta områden. Vi kommer att fota föreoch efterbilder, och göra pressmeddelanden, samt posta i sociala medier och lyfta fram insatser från
våra medlemsföreningar. Vill ni arrangera en egen plockning, så hör gärna av er till oss! Vi hjälper
även till med material och bortforsling av det samlade skräpet.
Nedskräpningen har tyvärr ökat i Sverige. Därför är det hoppfullt att kunna ta del av en kampanj där
vi gemensamt hjälps åt att städa upp. Håll Sverige Rent och Plogga är starka rörelser som arbetar för
att vända trenden, och allt fler plockar skräp. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting, och
tillsammans kan vi göra skillnad!
De vackra naturmiljöerna där det idag ligger högar med sopor kommer att återställas!

Vår vision är en skräpfri Nationalstadspark! Vi räddar djurliv, skapar tryggare miljöer och vi inspirerar
varandra.
Var med den 25 september! Mejla nyhetsbrev@ekoparken.org för att anmäla deltagare från er
förening, så att vi vet hur mycket kaffe vi ska koka. Samling: Busshållplats Lindarängsvägen.
Medtag: Tjocka handskar och en egen kopp till kaffet. Ha tåliga kläder efter väder och bekväma skor.
Gärna ett plockverktyg om du har.
Vi står för: Soppåsar, plockverktyg, handtvätt och utlåning av personlig handduk, kaffe, och en
vacker skogspromenad med natur- och historieguidning, efter plockningen.

