
Förbundet för Ekoparken       Styrelsen 
 
Protokoll         2013 01 15 
 
Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31   
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Anders 
Widell  
 
Förhinder: Anne Murray, Johan Tamm 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Protokollet från mötet den 11 december gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 3 Rapporter 
Källhagens värdshus 
Djurgårdens hembygdsförening insisterar på att tillstyrka en tillbyggnad till värdshuset. Förbundet 
har tidigare motsatt sig detta. Beslöts utse en delegation bestående av Anne Murray, Märta Angert 
Lilliestråle och Richard Murray att träffa och samtala med medlemmar av DHF:s styrelse.  
 
§ 4 Ekonomisk redovisning 
Klas Langels redovisade FFE:s bokslut för 2012. Årsredovisningen godkändes. 
Klas Langels redovisade en uppdaterad medlemsförteckning. 49 föreningar är medlemmar. 
 
§ 5 Överklagande av detaljplan för Albano 
Förbundet för Ekoparken och Haga Brunnsvikens Vänner har gemensamt överklagat Stockholms 
kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m fl i 
stadsdelarna Norra Djurgården och Vasastaden. Överklagandet godkändes. 
 
§ 6 Ängsbotten - Husarviken 
Ängsbotten består av tre kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra 
Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. 
Inom Ängsbotten planeras för ca 570 bostäder, varav 340 för studenter, samt lokaler för 
kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik. 

Samråd om förslag till detaljplan har pågått från 20121120 till 20130110. Beslutades att FFE 
inkommer med ett samrådsyttrande. Lennart Tonell skriver yttrandet.  

Staden har tagit ned en del träd i alridån mot Husarviken samt tagit bort en del av gasverksstaketet. 
Enligt detaljplan för Norra Djurgårdsstaden ska dessa inslag i området vara kvar. Uppdrogs åt Bitte 
Liberg att skriva frågor till Stadsbyggnadsnämnden rörande alridån och trästaketet. Uppdrogs åt 
Lennart Tonell att tala med Daniel Helldén om alridån och staketet. 

 

§ 7 Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan för Kungliga Nationalstadsparken. 

Vård- och utvecklingsplanen är nu fastställd av landshövdingen. De styrelsemedlemmar som 
deltagit i mötena kring de olika områdena i parken granskar planen för att se hur den 
överensstämmer med vad som tidigare skrivits. Uppdrogs åt Richard Murray att tillskriva alla som 
varit inblandade i förarbetena med uppmaning att granska sina delar och tillställa styrelsen sina 
synpunkter. 



 

§ 8 Besökscentret på Djurgården 

Centret kommer att heta ”Visit Djurgården” och invigas någon gång i maj-.juni. Henrik 
Waldenström och Ole Settergren har i uppdrag att ge förslag till vilken information som FFE ska ha 
i centret. Ett brett grepp diskuteras.  

§ 9 Uppsiktsutskott för nationalstadsparken 

Enligt beslut för två år sedan ska länsstyrelsen skapa ett uppsiktsutskott för nationalstadsparken. En 
inbjudan om att delta i detta har kommit. WWF och Förbundet för Ekoparken får enas om en 
representant. Oklart vilka uppgifter uppsiktsutskottet ska ha. Utsågs Henrik Waldenström att 
fungera som gemensam representant för WWF och Förbundet för Ekoparken. 

 

§ 10 FFE:s årsmöte 

Årsmötet beslutades äga rum lördagen den 16 mars 2013 med start kl 15. Plats: Ulriksdals 
Slottscafé i Ulriksdalsparken. Henrik Waldenström undersöker möjligheten att inleda mötet med att 
på en guidad vandring bese slottet, orangeriet och Drottning Kristinas kröningsvagn. Efter 
årsmötesförhandlingarna planeras ett föredrag av Henrik Waldenström och Johan Sjölander samt en 
lättare måltid. Anmälningar per mail och inbetalningar av avgift för mat och kaffe (200:-) på 
plusgiro. Richard Murray utformar kallelse, Henrik Waldenström programblad. Henrik tar också 
kontakten med Ulriksdals slottscafé för arrangemanget. 

 

§ 11 Hemsidan 

Styrelsen diskuterade geocatching, en sysselsättning som är möjlig för alla med en bärbar GPS-
enhet. Ett slags modern version av ”gömma nyckeln eller skattjakt”. Någon gömmer en burk eller 
likande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Så noggranna 
koordinater som möjligt till gömman publiceras, ibland tillsammans med ledtrådar på en webbplats 
på Internet. Tankar framfördes om att FFE på sin hemsida skulle kunna engagera sig i geocatching.   

 
§ 12 Övrigt 
Meddelades att Djurgårdsvarvet invigs den 13 juni. 
 
§ 13 Nästa sammanträde 
Kommande sammanträde beslöts äga rum måndagen den 11 februari kl 18.00 hos Anders Widell, 
Pilotgatan 23 i Skarpnäck. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray 
 


