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Förhinder: Jessica Peters, Kalle Rosén, Johan Tamm, Henrik Waldenström, Anders Widell 
 
 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Budget för kommande verksamhetsår  
Anne Murray redogjorde för förslag till budget för FFE för kommande verksamhetsår. 
Beslutades att lägga fram budgetförslaget för årsmötet. 
 
§ 3 Hemsidan 
Bengt Rundquist anförde att den engelska utgåvan av sidan behöver fräschas upp. Medel 
finns avsatta för hemsidan i budgeten. 
 
§ 4 Kvarteret Ängsbotten 
Richard Murray har till Länsstyrelsen i Stockholms län för FFE:s räkning skickat in ett 
överklagande över förslag till detaljplan för kvarteret Ängsbotten i Hjorthagen. I 
överklagandet framförs bland annat att planen i flera avseenden strider mot lagen om 
nationalstadsparken. Mötet godkände överklagandet. 
 
§ 5 Kvarteret Stettin  
Richard Murray har till Länsstyrelsen i Stockholms län för FFE:s räkning skickat in ett 
överklagande av Stadsbyggnadsnämndens antagande av ny detaljplan för kv Stettin, 
Ladugårdsgärde i Stockholm. FFE anser att planen påtagligt skadar det historiska 
landskapets kulturvärden i riksintresset Kungliga Nationalstadsparken samt att någon 
miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts trots uppenbara skäl för att göra detta. 
Mötet godkände överklagandet.  
 
§ 6 Slussen vattendom 
Mark- och miljödomstolen har lämnat Stockholms kommun tillstånd att bygga en ny sluss 
med ny vattenreglering för Mälaren och att leda bort grundvatten bl.a. i och omkring 
planerad bussterminal i Katarinaberget. Mark- och miljödomstolen meddelade deldom i 
målet den 13 februari 2014. Deldomen ska överklagas till mark- och miljööverdomstolen.  



 
§ 7 Kvarteren Manskapet och Mässen 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna och Förbundet för Ekoparken har gemensamt 
överklagat Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen 
m fl samt del av Helenelund 7:5 Silverdal, Helenelund, Sollentuna. Överklagandet finns 
utlagt på FFE:s hemsida. 
Mötet godkände överklagandet. 
 
§ 8 Tegelhagsskogen 
FFE har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till naturreservat för Tegelhagsskogen, 
Sollentuna kommun. Beslutades att FFE tillställer Sollentuna kommun ett yttrande. Torbjörn 
Schmidt och Henrik Waldenström utarbetar förslag till yttrande. 
 
§ 9 Vägtunnel och gångtunnel vid Bergianska, Frescati 
Torkel Tigerschiöld  redogjorde för det arbetsmaterial som tagits fram och som innebär att 
en separat gångtunnel skapas vid den nuvarande järnvägsövergången och en biltunnel 
skapas bakom Plantagen. Mötet diskuterade materialet i positiv anda och gav Torkel 
Tigerschiöld i uppdrag att fortsätta att bevaka ärendet för förbundets räkning. 
 
§ 10 Kommande möten 
Kommande styrelsemöten beslutades äga rum dem 15 april (hos Richard Murray) samt den 
19 maj (hos Anne Murray). 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray  
            
 
 
    


