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§ 1  Ordföranden, Richard Murray öppnade mötet 
 
§ 2  Föregående mötes protokoll 
Protokollet från sammanträdet den 17.1.2011 gicks igenom och godkändes. 
 
§ 3 Rapporter och information 
. Föreningen ”Skuruparkens vänner” har ansökt om medlemskap. Beslutades att anta föreningen 
som medlem samt att bevilja föreningen halv medlemsavgift. 
 
. Richard Murray har vid en föreläsning inom Senioruniversitetet berättat om Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
. Richard Murray har varit på möte om Cedergrenska parken och där uttryckt sitt stöd för 
strävandena att hålla stranden fri från anläggningar i form av stora pontonbryggor.  
 
. Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har varit på möte med Miljöpartiet i Stockholms 
stad och bl.a. träffat Emilia Hagberg, gruppledare. Mötet gällde Albano. Hagberg vittnade om ett 
stort intresse att bygga studentbostäder i Albano och ett ringa intresse för parkens värden. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och Henrik Waldenström har träffat 
stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius och borgarrådssekreteraren Nils Löwenspets för att 
informera om parken. 
 
. Bitte Liberg, Märtha Angert Lilliestråle, Anne Murray och Richard Murray har deltagit i 
seminariet Höga Hus i Norden. Konstaterades att synen på höga hus skiljer sig mellan de olika 
huvudstäderna. Köpenhamn har sagt definitivt nej till höga hus i den äldre innerstaden. 
 
. Richard Murray meddelade att arrangemanget med galopptävlingar på Ladugårdsgärde skjutits 
fram till nästa år. Beslöts verka för att arrangemanget förläggs till augusti istället för till 6 juni. 
 
§ 4 Ekonomiskt bidrag till ljusfesten vid Allhelgonahelgen 2010 
. Enligt tidigare beslut skulle förbundet bidra med 2000 kronor till ljusfesten kring Brunnsviken vid 
Allhelgonahelgen 2010. Beslutades att retroaktivt bevilja bidrag med ytterligare 1 997 kronor. 
 
§ 5 Förbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 
Verksamhetsberättelsen för 2010, som varit utskickad för kommentarer, godkändes. Anne Murray 
förelade styrelsen den ekonomiska redovisningen för 2010. Styrelsen godkände denna. 
 
§ 6 Budget för kommande verksamhetsår 
Kassören, Anne Murray, lade fram ett förslag till budget, som diskuterades.  



Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift för föreningarna samt att dessutom 
föreslå att små föreningar med svag ekonomi utanför själva parken, ”randföreningar”, skulle ges 
möjlighet att vara medlemmar för en årsavgift på100 kronor.   
Förslaget till budget godkändes. 
Förslag framkom om att göra ett speciellt arrangemang för ”randföreningarna” kring för dem 
angelägna frågor.  
 
§ 6 Högsta förvaltningsdomstolens utslag om Norra Djurgårdsstaden 
Den 4 februari 2011 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen sitt avgörande för detaljplan för del av 
Norra Djurgårdsstaden. Domstolen avslår yrkandet om inhämtande av förhandsavgörande från EU-
domstolen och förklarar att regeringens beslut ska stå fast.  

Diskuterades hur förbundet bör gå vidare i frågan. Beslutades att kontakta såväl miljöministern som 
riksdagen. 
 
§ 7 Godkännande av remissvar Albano 
Det av Förbundet för Ekoparken och Haga- Brunnsvikens vänner till Stadsbyggnadskontoret 
gemensamt insända yttrandet över programförslaget för Albanoområdet godkändes. 
Konstaterades att komplettering rörande studentbostäderna behövs. Märtha Angert Lilliestråle 
ansvarar för att så sker. 
 
§ 8 Busstur för medlemsföreningarna  
Diskuterades en guidad busstur för medlemsföreningarna tidig höst. Beslutades om en busstur 
lördagen den 27 augusti. En person från varje förening inbjuds att delta gratis. För planeringen av 
bussturen ansvarar Henrik Waldenström, Bengt Rundquist och Gunilla Sterner Kumm.  
 
§ 9 Övrig fråga. 
Bengt Rundquist meddelade att lokalen för förbundets lager är uppsagd och att allt ska vara utflyttat 
den 1 oktober. Bengt undersöker möjligheten att flytta lagret till lokalen på Stora skuggan. 
 
§ 10 Årsmötet 
Beslöts att ge Cedergrenska parkens vänner möjlighet att under årsmötet presentera sin park och de 
hot den nu står inför i form av stora pontonbryggor. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 
 
 
         


