
Förbundet för Ekoparken        Styrelsen 
 
Protokoll          2013 05 20 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray,  Jessica Peters,  
Bengt Rundquist,  Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Klas Langels, Kalle Rosén, Ole Settergren,  Lennart Tonell,  Anders Widell 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Protokollet från mötet den 10 april gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
  
§ 3 Albano 
Länsstyrelsen beslutade 20130412 att avslå förbundets överklagande med begäran att länsstyrelsen 
måtte upphäva Stockholms kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplan 2008-21530-54 för 
Albano och Norra Djurgården 2:2 m fl. 
FFE och Haga-Brunnsvikens Vänner har gemensamt den 13 maj till Mark- och Miljödomstolen 
skickat in ett överklagande rörande länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet. FFE och Haga 
Brunnsvikens vänner yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen samt att det är den 
av kommunfullmäktige 2012-12-17 beslutade detaljplanen som mark- och miljödomstolen har att ta 
ställning till och att den ändring som länsstyrelsen gjort förklaras ogiltig. Vidare yrkas att en 
noggrann genomgång av området görs för att säkerställa att arkeologiska lämningar som skulle 
kunna skadas inte finns. Anstånd till den 31 maj för att utveckla FFE:s talan begärs. 
Johan Tamm undersöker vad som sägs om strandskydd i området. 
 
Beslöts att arvodera Gunilla Högberg Björk för att granska den inlaga som Richard Murray sätter 
ihop.  
 
§ 4 Hemsidan 
Bengt Rundquist och Jessica Peters redogjorde för de senaste åtgärderna på hemsidan, för vilken 
Jessica Peters nu också är administratör.  
 
§ 5 Plan- och bygglagen (PBL) 
Regeringen har tillsatt en utredning för att begränsa överklagandemöjligheterna kring byggbeslut. 
Johan Tamm bevakar denna och andra utredningar som gäller avveckling av riksintressen, 
reducering av miljökonsekvensbeskrivningar i samband med detaljplaner m.m. samt kommer att 
hålla i ett nätverk av jurister.  
 
§ 6 Internationell konferens om stora parker – Large Parks in Large Cities 
Inbjudan till konferensen i Stockholm den 2 – 4 september 2015 har gått ut. Beslöts att information 
ska skickas för kännedom till FFE:s medlemsföreningar.  Richard Murray och Henrik Waldenström  
arbetar med planeringen.  Inbjudan samt information om konferensens teman finns på large parks.se  
 
§ 7 Hjorthagstornet 
Ännu inget samråd. Bitte Liberg bevakar ärendet. 
 
§ 8 Visit Djurgården 
Henrik Waldenström rapporterade om läget. Bra samarbete med KDI. WWF har lagt in 50 000 för 



WWF och FFE. Byggnaden blir inte klar till den 5 juni som planerat.  Invigningen blir istället i 
augusti. 
 
§ 9 Ekopassager 
Torbjörn Schmidt bevakar frågan. Han rapporterade om ”Vilda djur och infrastruktur – en handbok 
för åtgärder” som tagits fram på uppdrag av Banverket och Vägverket och i samarbete med norska 
Vejdirektoratet.  
 
§ 10 Silverdal 
Frågan om ett betydande intrång i Tegelhagsskogen framskjuten till augusti i Sollentuna kommun. 
Kommunen säljer mark som nu är natur. Där kommer att byggas. FFE protesterar tillsammans med 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna i en insändare i Vi i Sollentuna. 
 
§ 11 Den gröna Promenadstaden 
Utställningsförslag finns utställt i Tekniska Nämndhuset tiden 16 maj – 16 juli. Märtha Angert 
Lilliestråle ger synpunkter från Haga-Brunnsvikens Vänner , Bengt Rundquist för Norra Järva 
hembygdsförening. Henrik Waldenström skriver yttrande för FFE:s räkning.  
 
§ 12 Galoppen på Ladugårdsgärde 
Galoppen kommer att äga rum den 6 juni. FFE ska enligt avtalet få med arrangörerna få informera 
om att det hela äger rum i Nationalstadsparken. Broschyrer om Nationalstadsparken ska finnas på 
plats. Märtha Angert Lilliestråle håller kontakt med arrangören. 
 
§ 13 FFE:s traditionella båttur 
Anne Murray och Gunilla Sterner Kumm rapporterade från båtturen som ägt rum den 25 april och 
blivit mycket uppskattad. Dryga 100-talet deltog, många för första gången. 
 
§ 14 Stallmästargården 
FFE har yttrat sig över det utställda förslaget och meddelat att förbundet inte godkänner förslaget 
som innebär en mycket stor tillbyggnad. Kommunen har dessutom förvanskat Förbundets tidigare 
yttrande över helt annorlunda förslag och påpekat detta för Anders Ekegren. Godkändes av mötet.  
 
§ 15 ”Lillhaga” 
Riksantikvarieämbetet ska yttra sig om planer på ett ”minislott” för barn på en relativt undanskymd 
plats i parken. Här finns en uppenbar risk för att platsen blir ett tillhåll för andra. Mötet uttalade sig 
negativt för förslaget. Märtha Angert Lilliestråle bevakar frågan. 
 
§ 16 Föreningskonferens om vård- och utvecklingsplanen 
Konferensen ska äga rum i slutet av september och behandla användningen av den 100 miljonerna. 
Anne Murray söker efter en lämplig lokal. Ett förslag är Visit Djurgården. 
 
§ 17 Tunnelbana till Nacka 
Bitte Liberg och Anne Murray rapporterade från samrådsmöte. 
 
§ 18 Källhagen 
Nytt förslag kommer.  
 
§ 19 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte äger rum den 11.6 på Visit Djurgården eller den 12.6 i Akalla by. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 



 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 
 
 


