
Förbundet för Ekoparken        Styrelsen 
 
Protokoll          2013 06 12 
 
Sammanträde på Mellangården i Akalla by 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, 
Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Ole Settergren, Henrik Waldenström 
(fr o m § 8 ), Anders Widell 
 
Förhinder: Jessica Peters, Kalle Rosén, Johan Tamm, Lennart Tonell 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 20 maj gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 4 Rapporter 
 
. Galopptävlingarna på Ladugårdsgärde den 6 juni. 
Richard Murray, Anne Murray, Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström hade bevistat 
evenemanget. En kort intervju inför publiken hade gjorts med Richard, som informerade om FFE 
och parken. Evenemanget ska utvärderas. 
 
. Solna stads Nationaldagsfirande i Hagaparken. 
Gunilla Sterner Kumm och Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från firandet, där Kungliga 
operan lockat mängder av folk i strålande sol.  
 
. Skötselrådet 
Richard Murray och Henrik Waldenström ska leda en guidad tur i parken för rådet den 28.8. 
 
. 6000 nya studentbostäder  
Enligt företrädare för kommuner, studenter och utbildningsväsendet ska studentbostadsbristen i 
Stockholmsregionen vara bortbyggd till 2017. Stora områden där bebyggelse planeras ligger inom 
Nationalstadsparken. FFE kommer att på kommande möte i nationalstadsparksrådet kräva en 
förklaring.   
 
. Djurgårdsvarvet invigs den 13 juni. Richard Murray, Bengt Rundquist och Anne Murray kommer 
att närvara. 
 
. Veteranmonumentet 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från en värdig ceremoni då konungen den 29 maj invigde 
veteranmonumentet på Djurgården. 
 
§ 5 Ekonomi 
Klas Langels gav en ekonomisk rapport. 
 
§ 6 Ny medlem 
Naturhistoriska Riksmuséets vänner beviljades efter ansökan medlemskap i förbundet. 
 



§ 7 Lill-Haga 
Solna stads present till prinsessan Estelle – ett minatyrslott för barn placerat vid den gamla 
slottsgrunden – har varit uppe i skötselrådet. Ärendet behandlas nu av Riksantikvarieämbetet.  
 
§ 8 Källhagens värdshus 
Innehållet i ett mail från Olle Rex Arkitektbyrå AB tyder på att FFE:s synpunkter tillmötesgås. 
Anne Murray granskar ritningarna. Fönstren och ljusutsläppet bör klaras ut. 
 
§ 9 Lappkärrsberget – studentbostäder 
FFE har lämnat remissvar, men det är osäkert vad som händer.  Henrik Waldenström tar kontakt 
med handläggaren. 
Frågan ska diskuteras på nästa nationalstadsparksråd. 
 
§ 10 Trafikplanering 
Trafikverket har i maj gett ut rapporten  ”Åtgärdsstudie TRV 2013/15692 rörande förbättrad 
tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. I studien talas om en fyrstegsprincip: 
tänk om – optimera – bygg om – bygg nytt.  Synpunkter på studien ska vara inne till oktober. 
Richard Murray arbetar med ärendet. 
 
§ 11 Hästa gård  
Bengt Rundquist gav en historik. Gården är misskött och verksamheten som driver den är nu satt i 
konkurs. MP har engagerat sig. Bengt Rundquist följer ärendet. 
 
§ 12 Fisksjöäng 
Planer finns på att omvandla Motormännens hus till restaurang med mera.  Carola Magnusson 
(Carolas Eko AB) har inbjudit till en tvådagars workshop den 26 och 27 juni med anledning av 
projektet.  FFE anser det viktigt att ta ställning till hur hela Fisksjöängområdet ska utvecklas med 
tanke på folkanhopningen på södra sidan Husarviken och de landskapskvaliteter som måste bevaras 
och utvecklas. Ett starkt hot är den ökade andelen transporter. Märtha Angert Lilliesstråle deltar i 
workshopen. 
 
§ 13 Hemsidan 
Bengt Rundquist demonstrerade utseende och planer. Jessica Peters och Kalle Rosén arbetar vidare  
med Word pressvarianten och ska vid ett kommande möte presentera förslaget för styrelsen.   
Påpekades att adressen www.ekoparken.se fortfarande leder direkt till Strömma. Henrik 
Waldenström ser till att frågan åtgärdas.  
 
§ 14 Föreningskonferensen 
Konferensens tema ska vara användningen av de 100 milj. Richard Murray arbetar fram en 
förslagslista som han tillställer övriga i styrelsen.  Förslag till tidpunkt: vecka 39.   Anne Murray 
undersöker lämplig lokal. Som förslag angavs Visit Djurgården. 
 
§ 15 Övriga frågor 
. Danviksplatån 
Henrik Waldenström har kontaktats av en person i Danviken, som ville informera om och få stöd 
mot ett bygge på Danviksplatån. Henrik Waldenström författar ett förlag och skickar runt i 
styrelsen. 
 
. Bebyggelse i Fiskartorpet 
Förslag finns om att glasa in toppen på tornet. ”I Ur och Skur” vill uppföra en stor byggnad på 
parkeringsplatsen.  Anders Widell undersöker frågan om bygget. Henrik Waldenström tar kontakt 
med Stockholms stad angående glastaket.  



 
. Beslöts att minnesanteckningar från Skötselrådet ska tillsändas styrelsen. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle informerade om att Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare håller 
kongress i Solna den 28 – 30 augusti. Haga-Brunnsvikens vänner kommer att delta. 
 
. Den 14 juni kommer arbetsgruppen att ha en genomgång av Bellevueparken för att titta på 
resultatet efter nedgrävningen av Norra Länken.  
 
§ 16 Kommande möten 
Närmast kommande styrelsemöten bestämdes till 27,8, 8.10 och 13.11. 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 
 
 
 
 


