
Förbundet för Ekoparken        Styrelsen 
 
Protokoll          2013 10 08 
 

Sammanträde på Klubbarnas klubb, Beckholmsvägen 12 
 
Närvarande: Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, 
Gunilla Sterner Kumm, Ole Settergren, Lennart Tonell, Anders Widell, Märtha Angert Lilliestråle 
(fr o m § 9) 

 
Förhinder: Klas Langels, Jessica Peters, Kalle Rosén, Johan Tamm, Henrik Waldenström  

 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 

 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett tillägg 

 
§ 3 Genomgången av protokollet från styrelsemötet den 2 september bordlades. 

 
§ 4 Rapporter 

 
. Richard Murray rapporterade från invigningen av besökscentret ”Visit Djurgården” den 23 
september. Henrik Waldenström talade för FFE och WWF. Landshövdingen talade varmt om 
parken. Kungen invigde. 

 
. Gunilla Sterner Kumm rapporterade om fällning av en stor ek på Ripstigen i Bergshamra. Gunilla 
följer upp ärendet. 

 
. Bengt Rundquist rapporterade från ett RUFS-seminarium som ägt rum den 3 oktober. Viktig fråga: 
Hur arbeta vidare med projekt inom de gröna kilarna? Talarna hade bl a fokuserat på 
befolkningsutvecklingsprognoserna som pekar på en framtida stark befolkningsökning. Arbetet med 
underlag för RUFS 2016 påbörjas nu. Bengt sprider en rapport från seminariet. Kommande RUFS-
konferens med rubriken ”Läget i Stockholmsregionen” äger rum den 26 november.  
 
. Torbjörn Schmidt rapporterade om läget i frågan om byggande på tidigare strandkyddsområde i 
Silverdal. På tur står bildandet av ett naturreservat för Tegelhagsskogen. SNF Sollentuna driver 
detta starkt. FFE medverkar. 

 
§ 5 Hjorthagstornet 
Richard Murray har för FFE:S räkning skickat in ett utställningsyttrande på ”Hjorthagstornet,  Dp 
2009-11340-54”. I yttrandet betonas att tornet skapar påtaglig skada på det historiska landskapets 
kulturvärden samt påtaglig skada på nationalstadsparkens naturvärden. Vidare betonas att tornet är 
sämsta tänkbara symbol för hållbart byggande samt att den till planen hörande MKB är undermålig. 
Mötet godkände yttrandet.   

 
§ 6 Yttrande: Arkitektur Stockholm 
Richard Murray har för FFE:s räkning skickat in ett yttrande över ”Arkitektur Stockholm – en 
strategi för stadens gestaltning” (dnr 2010-11401-51). I yttrandet anges tio bra principer, som staden 
inte efterlever. Det konstateras att det i det föreslagna programmet finns formuleringar som 
uttryckligen ger sanktion åt ett mycket fritt och hållningslöst byggande och att den föreslagna 
strategin bör förkastas. 



Mötet godkände yttrandet. 

 
§ 7 Spårvägen 
Anne Murray rapporterade om den planerade dragningen av spårvägen från Djurgårdsbron till 
Ropsten. På vissa håll blir det trångt. Man kommer att ta 700 kvadratmeter  - lite här och lite där - 
från nationalstadsparken. Frågan om hur belysningen kommer att utformas är mycket viktig, liksom 
frågan om eventuellt staket. Om spåren läggs på gräsytor blir staket nödvändigt. Om spåren läggs i 
gatan kan trafikstockningar bli en följd. Anne skriver yttrande.  

 
§ 8 Hemsidan 
Bengt Rundquist efterfrågade synpunkter på tidigare förändringar som han gjort på hemsidan. 
Mötet var positivt. Konstaterades att det arbete som var tänkt att göras med hemsidan av de två på 
förra årsmötet invalda styrelsemedlemmarna inte blir av. 

 
§ 9 Planering inför hösten 
 Konstaterades att mycket arbete förmodligen kommer att läggas på användningen av de 100 
miljonerna. 

 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade om planerna inför året ljusfest runt Brunnsviken den 3 
november.  Arrangemanget har vuxit för varje år. Stor uppslutning i år.  

 
§ 10 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 11 november kl 18.00 hos Anne Murray, 
Brännkyrkagatan 30. 

 
Vid protokollet        Justeras 

 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
            

 
Efter mötet vidtog FFE:s föreningskonferens rörande användningen de 100 miljonerna, som i årets 
budgetproposition anslagits till nationalstadsparken.      
        


