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Närvarande: Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Lennart Tonell, 

Henrik Waldenström adjungerad Allan Edblom 

 

1. Richard Murray öppnade sammanträdet och noterade att Bitte Liberg tagit miste på dag och 

därför missade båten. 

2. Utsågs Richard att skriva protokoll och Lennart att justera det. 

3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

4. Stockholms översiktsplan kommenterades. Det vore bra om antalet mål reducerades, att 

formuleringarna gjordes mindre otydliga och triviala, att bildmaterialet sovrades för att 

undvika intrycket av reklambroschyr. Huruvida betoning ligger kvar på att utveckla 

tyngdpunkterna eller ej diskuterades. Styrelsen vidhåller vikten av att satsa på 

tyngdpunkterna och att istället för att Stockholm och Stor-Stockholms ska växa stimulera 

Mälardalens befintliga städer att växa. Yttrande ska vara inne senast den 10 januari 2017. 

Henrik cirkulerar förslag för synpunkter. 

5. Richard rapporterade att Johan Colding och Stephan Barthel visat sig villiga att delta i 

referensgruppen för Albano. 

6. Henrik redovisade följande byggärenden:  

a. Beckholmen. Peter Lundevall, SBK, uppger att staden inte gör något beträffande 

detaljplan förrän Kungliga Djurgårdens förvaltning tar initiativ. 

b. Kv Ängsbotten är nu ute på samråd. Synpunkter ska ha inkommit senast den 17 

januari.  

c. Kv Skeppsholmsviken. Gröna Lund önskar utvidga verksamheten till detta område. 

Startpromemorian anger låg 2-3-våningsbebyggelse och att gatubilden behålls. Ett 

garage planeras – riskerar dra in mer biltrafik till Djurgården om inte användningen 

begränsas.   

d. Hjorthagstornet. Mark- och miljödomstolens beslut innebar begränsning av höjden 

till den som gasklocka 4 har idag. Beslöts att ta kontakt med byggherren Oscar 

Properties för att diskutera vad som nu görs. Henrik ordnar möte. 

7. Båtturen den 20 april. Förtäringen kommer att kosta 60 kr. Priset på båtturen fastställdes till 

150 kr. Deltagare uppmanas medföra kontanter. Gunilla Sterner Kumm har åtagit sig att ta 

emot anmälningar. 

8. Allan och Richard redovisade möte med Bygg-Vesta, vd Markus Svensson och arkitekt Ola 

Andersson deltog. Mötet gällde ett helhetsgrepp på Järvastaden och Järvakilen. Bygg-Vestas 

ambition är att knyta ihop stadsdelarna. Man säger sig vilja respektera Järvakilen och lämnar 

Kymlinge utanför eventuella exploateringsplaner. Kommunerna kring Järvafältet – 

Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla och Sollentuna har börjat träffas. Bygg-Vesta 

återkommer eventuellt med inbjudan till ett gemensamt möte. Från förbundets sida är 

intresset att få till stånd ett samarbete kring Igelbäcken och Järvakilen. Lennart Tonell 

anmälde skepsis till byggbolagets avsikter. Beslöts att Lennart bör vara med vid ett eventuellt 

möte. 

9. Allan berättade att en detaljplan som skär av Hästa Klack från grönkilen antingen antagits 

eller är på väg att antas i Järfälla. Allan kontrollerar detta omgående. 



10. Anne har ännu inte vunnit klarhet i hur och när kolonistugeägarna i norra Albano sades upp 

en fortsätter oförtrutet att söka vidare. 

11. Styrelsen godkände av skrivelse till Miljödepartementet angående Skuruparken. Skrivelsen 

stödjer begäran arr regeringen snarast bör besluta om naturreservatet och reducera 

möjligheterna att återuppbygga stugor i området. 

12. Förre departementsrådet Erik Casten Carlberg, som var den som höll ihop arbetet med 

propositionen om nationalstadsparken har avlidit. Richard har beställt och betalt blommor à 

800 kr. Utgiften godkändes. En text om Carlberg ska läggas ut på hemsidan genom Richards 

försorg. 

13. Richard informerade om att Ulf Sporrong fortsätter arbetet med att ge ut en skrift i 

Vitterhetsakademins symposieserie som sammanfattar symposiet om juridiken kring 

nationalstadsparken. 

14. Förbundet stadgar gicks igenom på initiativ från Torbjörn. Torbjörn har utarbetat ett antal 

ändringsförslag. Dessa diskuterades. Merparten är en anpassning till verksamheten sådan 

den nu bedrivs. Beslöts att relationen mellan begreppen ”Ekoparken” (som området kallades 

för när förbundet startades) och ”Nationalstadsparken” som är det juridiska begreppet på 

det område som sedermera fått ett skydd ska tydliggöras. Förbundets ändamålsparagraf bör 

också ses över. Av den bör framgå att förbundets devis är ”Värna, Vårda, Visa”. 

Hedersmedlemmar bör kunna utses. Richard och Torbjörn återkommer med ett förslag. 

Målsättningen är att ta ett beslut i första läsning på kommande årsmöte. 

15. Förbundet har uppmärksammats på att den planerade kraftledningstunneln under 

Stockholm och Nationalstadsparken kan komma att läcka spillvatten till Stocksundet. 

Torbjörn granskar ärendet med målsättningen att leverera ett ställningstagande före den 21 

december då överklagandetiden går ut. 

16. Richard och Henrik har fått till stånd ett möte med miljöborgarrådet Katarina Luhr den 17 

januari. Syftet är att diskutera reningen av Brunnsvikens vatten, ev. anläggande av en sluss 

istället för en gc-bro över ålkistan samt Luhrs medverkan vid en konferens om stora parker 

och stadsplanering i spåren av Paris-överenskommelsen om klimatet, konventionen om 

biologisk mångfald, den Europeiska landskapskonventionen och the New Urban Agenda som 

UN Habitat tagit fram. 

17. Henrik har bokat restaurang i Sörentorp för årsmöte den 11 februari. Återstår att planera 

genomförandet. Det gör Henrik tillsammans med Anne och Torbjörn. 

18. Beslöts anslå 1000 kr till kampanjen mot det Nya Nobel Center. 

19. Richard återkommer med förslag på tid för nästa sammanträde. 

 

Vid protokollet   Justeras 

Richard Murray   Lennart Tonell 

 


