
Förbundet för Ekoparken       Styrelsen 
Protokoll         2013 11 11 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30  
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Ole Settergren, Johan Tamm, Anders Widell 
samt under § 1 – 4 förbundets valberedning – Inga Ovanmo Skoog, Ella Öström och Beatrice 
Sandberg   
Förhinder: Klas Langels, Jesica Peters, Kalle Rosén, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och hälsade speciellt valberedningen välkommen. 
 
§ 2 Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Valberedningens ordförande, Inga Ovanmo Skoog,  redogjorde för läget inför det kommande 
verksamhetsåret och tog upp frågan om verksamhetsinriktning och kompetensbehov i styrelsen, 
varpå en diskussion följde.  
 
§ 4 Detaljplaner för skydd av träd 
Stadsplanekontoret har tagit fram detaljplaneförslag som innebär tillägg till bestämmelserna i 
gällande detaljplaner för skydd av träd i Gärdesbebyggelsen inom Ladugårdsgärde, Ekhagen inom 
Norra djurgården och Diplomatstaden inom Östermalm.  Bitte Liberg redogjorde i korthet för 
innehållet och kommer att skriva ett underlag till yttrande för FFE:s räkning. Richard Murray och 
Lars-Gunnar Bråvander arbetar vidare med yttrandet som Richard tillställer Stadsplanekontoret. 
 
§ 5 Protokollet från styrelsemötet den 8 oktober 2013 godkändes. 
 
§ 6 Användningen av 100 miljonerna 
Mot bakgrund av ett tidigare skriftligt underlag samt vad som lyfts fram på  föreningskonferensen 
den 8 oktober hade Richard Murray utformat ett diskussionsunderlag. Mötet diskuterade 
prioriteringar vid användningen av medlen. Enighet rådde om att störst prioritet bör läggas på 
begränsning av buller samt på biologiska spridningsvägar. Viktigt att kartlägga, inventera åtgärder, 
identifiera kostnader. Ett par pilotprojekt behövs.  Konkreta förslag finns redan framtagna för 
området runt Brunnsviken. Vore lämpligt att börja med insatser där.   
 
§ 7 Den internationella konferensen om stora parker 
Second call till konferensen den 2 - 4 september 2015 skickas strax ut. Richard Murray har haft 
möte med SLU. Henrik Waldenström ska ansöka om medel, till att börja med för att en person ska 
kunna börja arbeta med planeringen.  
 
§ 8 Byggnationen i Silverdal 
Torbjörn Schmidt rapporterade om läget i frågan om byggande på tidigare strandskyddsområde i 
Silverdal. Sollentuna kommun har antagit detaljplanen.  
Detaljplanen strider mot flera viktiga regionala funktioner och mot den vid planläggningen gällande 
översiktsplanen för Sollentuna kommun samt föregriper planeringen av naturreservatet 
Tegelhagsskogen. Därtill strider detaljplanen mot lagen om Nationalstadsparken. FFE och 
Sollentuna Naturskyddsförening avser att till Länsstyrelsen inkomma med ett gemensamt 
överklagande.   
  
 



§ 9 Riksintressen för friluftslivet 
Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att se över områden av riksintresse för friluftslivet och 
lämna underlag till Naturvårdsverket senast den 31 december 2013. Bengt Rundquist redogjorde för 
ärendet.  

I Stockholms län finns nio befintliga riksintresseområden. Länsstyrelsen föreslår reviderade gränser 
för dessa samt att tre nya områden pekas ut som riksintresseområden -  Bornsjön, Järvafältet-
Kungliga Nationalstadsparken och Rösjön-Vallentunasjön-Angarn.  Förslaget har varit ute på 
remiss. FFE anser att det är ett utmärkt förslag att i detta sammanhang slå ihop Järvafältet med 
Nationalstadsparken. Remisstiden gick ut den 5 november. Bengt Rundquist och Anders Widell 
arbetar fram ett yttrande för FFE:s del.  
 
§ 10  Anläggande av parkeringsplater i kvarteret Växten i Bergshamra 
Pulsen Fastigheter Växten AB har ansökt om att få anlägga ett antal p-platser vid sitt kontor på Pipers 
väg i Bergshamra. Två alternativa förslag till placering av p-platserna har utretts. Såväl 
landskapsarkitekt som en byggnadsantikvarie har inkommit med utlåtanden. Ärendet ska tas upp och 
beslutas i Byggnadsnämnden den 13 november. 
En stark opinion motsätter sig båda förslagen och förordar en annan lösning. FFE är inte sakägare, 
men stöttar moraliskt de överklagande och har skrivit yttranden. Yttrandena godkändes. 
 
§ 11 Vattenverksamheten vid Slussen 
Vattenverksamheten vid Slussen påverkar Saltsjön och inloppet till Stockholm mycket starkt genom 
erosion och vattenföroreningar. Nationalstadsparken påverkas därigenom. Förbundet för Ekoparken 
som ingår i Nationalstadsparksrådet i Stockholms län är därmed sakägare. FFE har inte blivit 
underrättat eller kallat. Richard Murray tillskriver Nacka Tingsrätt och begär att så ska ske. 
 
§ 12  Nästa sammanträde 
Kommande styrelsemöte äger rum i samband med julmiddag. Tid och plats meddelas senare. 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray  
 
 
 
  
 
 


