
Förbundet för Ekoparken        Protokoll 
Styrelsen          2011 01 17 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg,  
Anne Murray, Richard Murray, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Joanna Cornelius, Bengt Rundquist, Anders Widell, Johan von Garrelts    
 
§ 1  Ordföranden, Richard Murray öppnade mötet 
 
§ 2  Föregående mötes protokoll 
       Protokollet från sammanträdet den 13.12.2010 gicks igenom och godkändes. 
        
§ 3  Rapporter och information 
 
      .  Brev från Ståthållaren rörande ÖIP 
Ståthållaren har per brev svarat på FFE:s brev till Hans Maj:t Konungen rörande Östermalms 
idrottsplats och en framställan om ett möte  för att lägga fram förbundets syn på planerna för en 
fotbollsarena.  
Ståthållaren anser sig inte ha tillräckligt underlag för att kunna diskutera utan vill avvakta. 
 
.  Brev från tennisintressenterna 
FFE hade tillställt  exploatören Index fastigheter, ett brev rörande förslaget till tennishallar vid 
Djurgårdsbrunn. Kopia hade gått till Kungl. Djurgårdsförvaltningen, de boende vid Djurgårdsbrunn, 
Djurgårdens hembygdsförening och Stadsbyggnadskontoret.  
Exploatören, Index Estate, har hört av sig och meddelat att de står fast vid sin tidigare ståndpunkt. 
 
.  Richard Murray medverkar den 24.2 vid en föreläsning inom Senioruniversitetet i ABF-huset:  
Ett nytt stadsbyggnadsprojekt i innerstadens periferi  

Norra Djurgårdsstaden  
Föreläsare: Jonas Claeson, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret  
Kommentatorer: Klas Tham, professor em i Arkitektur, Lunds Tekniska Högskola och Richard Murray, Förbundet 
för Ekoparken.  

 
.  Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har på Café Blom informerat om förbundet syn på 
Albanoprojektet och deltagit i diskussion om detsamma. 
 
. Richard Murray har deltagit i ett seminarium på Industriförbundet rörande städer och tillväxt.  
Forskning visar att storstäderna har fått en ökad betydelse för Sveriges konkurrenskraft och 
tillväxtmöjligheter. På seminariet medverkade bland andra IT- och regionminister Karin Hatt och 
det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet i Stockholm, Tomas Rudin. Richard Murray 
redovisade den regionala utvecklingsplanens miljökonsekvensbeskrivning, som i alla viktiga 
miljöhänseenden visar på försämrad miljö när regionen växer. 
  
§ 4 Utbildning av medarbetare i de politiska partierna 
Det föreligger ett stort behov av att upplysa företrädare för de politiska partierna i Stockholm om 
parken och lagstiftningen.  Henrik Waldenström ska förska åstadkomma ett möte med Miljöpartiet i 
Stockholm, Richard Murray likaledes medVänsterpartiet och Märtha Angert Lilliestråle med 
Centerpartiet. 
Konstaterades att behovet av upplysning om parken och lagstiftningen även föreligger hos de olika 
markförvaltarna. 



 
§  5   Seminarierna om länsstyrelsens vård- och utvecklingsplaner 
Lars-Gunnar Bråvander deltar i alla seminarier som representant för Kungl. Djurgårdsförvaltningen 
och Henrik Waldenström som representant för WWF. Ett seminarium – gällande Sörentorp – har ägt 
rum.  Nästa seminarium äger rum den 18 januari, då Ulriksdal behandlas. Richard Murray deltar för 
FFE. Seminariet därefter behandlar Bergshamra och äger rum den 27 januari. Gunilla Sterner 
Kumm deltar för FFE.  
 
§ 6  FFE:s årsmöte 
Upplägg, inbjudna, medverkande och lokal för årsmötet diskuterades.   
Beslutades att årsmötet ska äga rum lördagen den 26 februari kl 14.30 – 16.00. 
Plats: Birgitta Watz ateljé på Södra Hamnvägen 30/Malmvägen 2 , Stockholm. Efter årsmötet ska 
följa ett föredrag och därefter mingel före middagen, som blir kl 18.00. 
Inför valberedningens arbete bör behov av kassör och informatör påtalas. 
Beslutades att Cecilia Obermüller ska tilldelas FFE:s diplom. 
 
§ 7 Ekonomi samt medlemsavgift för föreningarna 
FFE:s kassör, Anne Murray, meddelade att förbundet för närvarande har kr 43 000 på plusgiro och 
kr 30 000 på bank. Beslut om medlemsavgift för föreningarna tas på årsmötet.  
Anne Murray uppmanade övriga i styrelsen att komma med förslag på nya föreningar att bli 
medlemmar. Ett förslag framkom om att eventuellt bjuda in föreningar till buss- och båttur för att 
informera om parken.  
 
§ 8 Samrådsyttrande över programförslag för Albanoområdet, Norra Djurgården 
Märtha Angert Lilliestråle redogjorde för förslaget till Förbundet för Ekoparkens och Haga- 
Brunnsvikens Vänners gemensamma yttrande. Styrelsen uppmanades att läsa och kommentera. 
Yttrandet ska vara inne hos Stockholms Stadsbyggnadskontor den 20 januari. 
 
I yttrandet betonas att lagen gör det tydligt att vid intressemotsättningar mellan 
exploateringsintressen och bevarandeintressen har bevarandeintresset alltid prioritet. Kompromisser 
är inte möjliga. 
 
Vidare betonas bland annat att det planerade programförslaget är lagstridigt och bör avvisas då det 
innebär intrång i naturmiljön bl a på den skogsklädda höjden norr om Uggleviken och dessutom 
skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden.    
 
§ 9 Seminarium om Höga Hus i Norden 
Samfundet S:t Erik anordnar den 10 februari ett seminarium  med ovanstående rubrik. Beslutades 
att FFE betalar deltagaravgift för Anne Murray och Bitte Liberg.  
 
§ 10 Båtturen för medlemsföreningarna 
Årets båttur kommer att äga rum torsdagen den 28 april kl 18 – 20.30. Avgift för deltagande: 120:- 
 
§ 11 Nästa sammanträde 
Kommande sammanträde äger rum i Birgitta Wats Ateljé på Södra Hamnvägen 30 den 26 februari 
kl 13 (före årsmötet). 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
  



 
 


