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Förbundet för Ekoparken 

Styrelsemöte 14 november 2012 

Stigbergsgatan 27, hos Ole Settergren. 

 

Närvarande: Bitte Liberg, Klas Langels, Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray, Bengt Rundquist, 

Ole Settergren, Henrik Waldenström, Anders Widell 

Återbud: Anne Murray, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell 

1) Öppnande 

Ordföranden Richard Murray förklarade mötet öppnat.  

2) Föregående protokoll 

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna efter några smärre 

korrigeringar. 

Tough Viking. Märtha Angert Lilliestråle har skrivit ett PM med anledning av att FFE accepterat 

tävlingen under ett år givet att de uppfyller vissa krav. Detta PM biläggs protokollet. 

Nationaldagsgaloppen på Ladugårdsgärde. Märtha Angert Lilliestråle, Henrik Waldenström och 

Richard Murray har träffat företrädare för Kungliga Djurgårdsförvaltningen, bl.a. Per Gylfe och 

Gunnar Björkman för att diskutera den planerade galopptävlingen. Djurgårdsförvaltningen tar på 

sig att lärkprojektet genomförs och fakturerar Svens Galopp. KDF ska också tillse att arrangörerna 

verkar för fler lärkrutor och att någon form ”grönkompensation” ges, innebärande att 

Ladugårdsgärde ska bli grönare efter evenemanget. FFE driver att sådan grönkompensation ska 

vara ett krav vid samtliga evenemang inom nationalstadsparken.  FFE ska få full insyn i alla avtal 

mellan KDF och arrangören. FFE ska få informera om parken i galoppens egna informationsblad, 

annonser m.m. Tävlingen ges bara tillstånd för en tävling. Därefter ska erfarenheterna utvärderas 

innan beslut tas om en ev. upprepning ett kommande år. 

Motion. Henrik Waldenström och Richard Murray har arbetat fram underlag till Miljöpartiet för 

att har skriva en motion om behovet av att nationalstadsparkslagen stärks och att efterlevnaden 

blir acceptabel. 

Påmindes om att Ole Settergren ska ta reda på hur många studentbostäder som byggts genom 

tiderna och vad det blivit av dem. Det finns flera exempel på att studentbostäder omvandlats till 

annan användning, bl.a. hotell. Vidare har det funnits flera förslag om studentbostäder i 

Hagastaden. Den idén har avförts med argumentet att de skulle bli fördyra.   

Beslutades att godkänna remissvaren på Den gröna promenadstaden och Förenklad 

miljökonsekvensbeskrivning. Beslutades godkänna 5.000 kr plus moms i ersättning till Gunilla 

Högberg Björck som hjälpt till vid utformandet av remissvaret. 



2 
 

Bengt Rundqvist lovade ta kontakta med Herbert Henkel, SNF Sollentuna, med anledning av hans 

förslag till ekodukter för Igelbäcken. 

3) Rapporter  

 

Ljusfesten kring Brunnsviken. Märtha rapporterade från ljusfesten. Arrangemanget bedömdes 

vara mycket lyckat. Anders Ekegren, fp Solna, har framfört sin uppskattning av arrangemanget. 

Ljusfesten har nu fått en sådan omfattning att arrangemanget behöver få en starkare 

administration. 

Ny bok om nationalstadsparken.  Johan Sjölander har gjort en fotobok om nationalstadsparken. 

Den presenterades på Sjöstugan 9 november. Möjligen den vackraste parkboken hittills. 

Förhoppningsvis kan vi komma överens med rättighetsinnehavaren om att få använda bilderna. 

Beslutades att Henrik Waldenström ska kontakta författaren för att söka få rätt att använda 

bilderna. 

Kommande ny bok. Den 28 november släpps en bok en bok som berör Stockholms Sjögård, en 

del av nationalstadsparken. Boken heter Stockholm örlogsstaden.  

Nationalstadsparksrådet. Richard redogjorde för möte i rådet den 24 oktober. 

Roslagstull. Ett förslag för utformning av Roslagstull och tunnelmynningarna framtaget av Sture 

Koinberg och som Trafikverket är positivt till har Stockholms stad nu motsatt sig. Beslutades att 

Richard Murray ska försöka få tillstånd ett möte med Stockholms stad och Trafikverket.  

Frescatitunneln. Ett preliminärt förslag till utformning av tunnelmynningen (vid Statoilmacken) 

diskuterades. Det ger en begränsad grön inramning av Laduviksstråket, som kanske inte är 

tillräcklig. Roslagsbanans buller in i Laduviksstråket är viktigt att bevaka i den utredning om 

Roslagsbanan som SL nu håller på med.  

Norra länkens referensgrupp. Richard rapporterade från möte den 5 november. Trafikverket 

släpper nu frågan om återställandet av Bellevue till Stockholms stad. Richard Murray har 

kontaktat Christian Laine för att efterhöra hans synpunkter på hur när en inspektion av området 

behöver göras. Laine har meddelat att det räcker med att inspektera våren 2013. 

Råstasjön / Järvakilen. Henrik Waldenström har tillsammans med Anders Ekegren besökt 

Råstasjön. I området pågår en omfattande fragmentisering av områdets gröna ytor, vilket skadar 

Järvakilens spridningsväg. Henrik Waldenström uppmärksammade Ekegren på detta och bevakar 

frågan fortsättningsvis. 

Österleden. Österleden har aktualiserats av regeringen i ett utspel som kopplar ihop denna led 

med byggande av tunnelbana till Nacka. Henrik Waldenström har i eget namn skrivit till alla 

ledamöter i trafikutskottet. Beslutades att skrivelsen ska tillställas alla i styrelsen för kännedom. 

Akademiska hus seminarium om kreativa forskarmiljöer. Henrik Waldenström och Märtha 

Angert Lilliestråle har deltagit i seminarium om vilka fysiska miljöer som befrämjar kreativitet. 
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Insändarkampanjer om att bygga i parken. En kampanj med förslag om byggande i olika delar av 

parken förefaller pågå. Beslutades att Henrik Waldenström och Ole Settergren skriver ett förslag 

till motinlägg. 

Ny grön våg. Informerades om att ett nytt möte med detta nätverk äger rum 17 november 0900 

till 1700 i Årsta Folkets hus. 

Besökscentrum. Det blivande huset vid Djurgårdsbron är ca 200 kvadratmeter. Besökscentrumet 

utgörs ca 50 kvadratmeter.  Henrik Waldenström och Ole Settergren har deltagit i möte för at 

planera utformning och innehåll i informationsdelen. Beslutades att Ole Settergren och Henrik 

Waldenström ska formulera FFE:s krav på parkinformationen i besökscentret.     

4) Ekonomi och medlemmar  

 

Vi har nu 51 115 kronor på kontot. Ca 15 medlemsföreningar har inte betalat årsavgiften. Anne 

Murray har kontaktat dessa via epost.  

Beslutades  att följande föreningar ska kontaktas – helst personligen eller per telefon – för att 

klara ut om föreningarna vill kvarstå som medlemmar: 

Märtha Angert Lilliestråle kontaktar Albano båtklubb, Haga båtklubb, Koloniföreningen 

söderbrunn. 

Richard Murray kontaktar Bellvueförbundet, Hyresgästföreningen Östermalm, 

Naturskyddsföreningen Stockholms län, Stockholms naturskyddsförening 

Gunilla Sterner Kumm kontaktar Bergshamra för alla, Bergshamra koloniträdgårdsförening  

Bitte Liberg kontaktar Confidensen, Ekens vänner  

Bengt Rundqvist kontaktar Folkkulturcentrum  

Klas Langes kontaktar Stockholms orienteringsförbund, Ulriksdals koloniförening 

Ann Murray kontaktar Föreningen Stora Skuggan, 

Henrik Waldenström kontaktar Stockholms ornitologiska förening, STF Stockholmsdistrikt 

Beslutades att invälja Stockholms svampvänner i FFE. Klas Langels informerar dem om detta 

beslut.  

 

5) Nyhetsbrev. Utkast till form för nyhetsbrev – Ekobladet visades. Beslutades att Ole 

Settergren skickar ut ett slutligt förslag denna vecka till nyhetsbrev. Richard Murray ska 

anges som ansvarig utgivare. Ska anges att brevet kan citeras vid angevande av FFE som 

källa. Tanken är att nyhetsbrevet ska mailas ut av Ole Settergren samt ev. även distribueras 

via Facebook. Troligen blir det i pdf-format. 

 

6) Internationell konferens 
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Richard rapporterade om att huvuddelen av tillfrågade organisationer nu beslutat att ställa sig 

bakom den internationella konferensen som planeras till första veckan i september 2015. 

Inbjudan och ”call for papers” går ut sista november 2012. 

7) Detaljplanerna för Norra Djurgårdsstaden, bl.a. bro över Husarviken 

Rapporterades att en gång- och cykelbro nu finns med i planerna. En lucka i alridån har gjorts för 

den fem meter breda bron. FFE har inte informerats om de detaljplaner där denna bro ingår. 

Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening har överklagat ärendet.  Beslutades att Bitte Liberg 

ska inhämta detaljplanen och ritningar på bron. Richard Murray kontaktar Per Schönning, DLV, 

för att få information om Fortums planerade expansion ner mot Lidingövägen – där nu ett par 

riktigt stora ekar står. Fortums utbyggnad kan befaras skada viktiga spridningsvägar. 

8) Albano – vad händer nu? 

Beslutades att om kommunfullmäktige antar planen som den nu ser ut kommer förbundet att 

överklaga. 

9) Spårväg City 

Anne Murray har rapporterat att det finns anledning att vara orolig för att Spårväg City kommer 

att göra ingrepp i Nobelparken och parken vid Sveriges Radio m.m. Styrelsens underströk att 

spårvägen inte får ge upphov till någon barriär på Ladugårdsgärde, t.ex. genom att anläggas på 

gräsmark med staket ikring. Om Spårvägen går i Lindarängsvägen – på gatan – behövs inte 

kringgärdande staket. Både Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström ska kontakta Ann  

Planering för årsmöte 

Beslutades att söka ha årsmötet den 16 februari. Märta Angert Lilliestråle åtog sig att förhöra sig 

om möjligheten att hyra lokal av Kungliga vetenskapsakademien.  Skeppsholmsgården 

framfördes som ett alternativ. Thomas Elmquist och Stefan Barthel från Stockholm Resillence 

Center, framfördes som önsvärda talare om ekosystemtjänster vid årsmötet. Henrik 

Waldenström åtog sig att kontakta föredragshållare. Bitte Liberg, Anders Widell och Ole 

Settergren anmälde sig som frivilliga för att arbeta med det praktiska för att genomföra årsmötet.       

10) Kommande styrelsemöten, julbord 

Nästa möte blir troligen den 10, alternativt den 11 december – helst den 11. Det blir julbord på 

en Stömma båt. Start förmodligen kl 1400 eller 1500. Ca tre timmar. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Ole Settergren   Richard Murray 


