
Förbundet för Ekoparken        Styrelsen 
 
Protokoll          2014 06 10 
 
 
Sammanträde ombord på isbrytaren S:t Erik 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn 
Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Anders Tranberg 
 
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Anne Murray, Ole Settergren, Johan Tamm, Lennart Tonell, Henrik 
Waldenström  
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 19 maj gicks igenom och godkändes 
 
§ 4 Rapporter 
. Storängsbotten 
Richard Murray har lämnat nya synpunkter till Gunnar Haeger. De har inte tagits med i den här 
omgången. FFE  bereds möjlighet att återkomma 
 
. Galoppen på Ladugårdsgärde den 6:e juni 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från tävlingarna som avlöpt väl. FFE hade delat ut 
broschyrer och Märtha  hade framträtt och informerat om FFE och parken. 
 
. Polishögskolan 
Torbjörn Schmidt har haft kontakt med ansvariga och överlämnat 2 ex av skötselplanen. Torbjörn 
arbetar vidare med ärendet och begärt att FFE styrelse ska få träffa de nya ägarna.  
 
. Arrangemang i parken 
Frågan ska tas upp på skötselrådet. Henrik Waldenström har levererat checklista som 
vidarebefordrats till Djurgårdsförvaltningen.  
 
. Föreningskonferensen 
Richard Murray har tagit kontakt med Överjärva gård, där konferensen troligen kommer att äga 
rum. Trafikverket och Järvaföreningar bör vara med. Diskuterades vilka som skulle inbjudas att 
delta. Richard Murray har haft kontakt med Naturskyddsföreningen i länet. Viktigt att snarast 
bestämma datum för konferensen, som helst bör äga rum sent i augusti. Richard Murray lägger fast  
datumet tillsammans med Magnus Nilsson, ordförande i Råsunda Förstads AB som äger gården. 
 
. Domstolsärenden 
Gunilla Högberg Björck har som Förbundet för Ekoparkens juridiska ombud överklagat Mark- och 
Miljödomstolens i Nacka dom P 1653-14 angående avvisning av miljöorganisationers talerätt.  
Beslöts att till Gunilla H B utbetala den begärda summan på 3 200:- plus moms. 
 
. Kvarteret Mässingen och Manskapet 
 FFE har bett Gunilla Högberg Björck att undersöka möjligheterna att få prövningstillstånd för 
ärendet. Detta innefattar frågan om FFE på felaktiga grunder fråndömdes talerätt när det gällde 



ändringen av strandskyddet och Länsstyrelsens begäran att viss del av dp sk ingå i naturreservatet. 
Mötet godkände att en mindre ersättning utgår till Gunilla H B för arbetet. 
 
§ 5 Albano 
Richard Murray rapporterade från  domstolsförhandlingen den 22.5. Domen innebar att detaljplanen 
upphävdes p.g.a. att den inte tar rimlig hänsyn till den närbelägna fastigheten som innehas av Lars 
Eriksson Gräv och Transport. Märtha Angerth Lilliestråle tar kontakt med Lars Erikssom Gräv och 
Transport för att efterhöra hur han ställer sig i frågan. Richard Murray arbetar vidare med ärendet. 
 
§ 6 Spårväg City 
Anne Murray, Richard Murray och Joen Sachs har diskuterat ärendet med  bl a SL, Trafikkontoret 
och projektledaren för Spårväg City.  Planen är ännu inte fastställd. FFE:s åsikt är att att spåren inte 
ska gå över grönytor. FFE bör försöka få till stånd ett möte i vilket Stockholms stad och SL deltar 
samtidigt. 
 
§ 7 Carola Magnussons kök på Fisksjöäng 
Enligt Anne Murray finns tydliga planer som är prydligt gjorda. Ärendet tas upp på skötselrådet 
kommande måndag. 
 
§8 Konferensplaneringen 
Planeringen går framåt men med problem med ekonomin. Ansökan om 150 0000 har gått in till 
Vitterhetsakademin. Stockholms stad (Ulla Hamilton) tycks inte vara intresserad. Richard Murray 
kontaktar Solna. Programmet är nu omarbetat. Tre viktiga keynote speakers är klara. 
 
§ 9 Hjorthagstornet 
FFE har till Länsstyrelsen överklagat Gasklocka 3 och 4 dp 2009 11340-54. Styrelsen godkände 
yttrandet. 
 
§ 10 Faddrar för medlemsföreningarna 
Vid föregående styrelsemöte hade väckts förslag om att styrelsemedlemmarna skulle utgöra 
”faddrar” för ett antal medlemsföreningar var för att på så sätt engagera medlemsföreningarna 
närmare i arbetet. Mötet beslutade att varje styrelsemedlem skulle vara fadder för fyra föreningar 
efter eget val. Var och en av styrelsemedlemmarna väljer till nästa styrelsemöte ut vilka 3-4 
medlemsorganisationer de önskar vara fadder till. 
 
§ 11 Hagadagen 
Hagadagen äger rum den 30 augusti. Viktigt att  information om parken ges i den information som 
går ut om dagen. 
 
§ 12 Kv Filosofen Lappis 
Länsstyrelsen har begärt in FFE:s stadgar för att se om i stadgarna finns stöd för förbundets rätt att 
föra talan och överklaga. FFE har lämnat in stadgarna. 
 
§ 13 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 20 augusti kl 18. 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 



   
 


