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Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg 
 
§ 3 Protokollet för mötet den 30 september gicks igenom och godkändes. 
 
§ 4 Rapporter 
 
.  Utvecklingsstrategi för Bergshamra 
Kommunstyrlsen i Solna beslutade i oktober 2013 att uppdra till stadsdelsförvaltningen att i 
samarbete med stadens förvaltningar, bolag och bostadsstiftelsen Signalisten ta fram en 
utvecklingsstrategi för Bergshamra. Gunilla Sterner Kumm redogjorde i korthet för det förslag till 
samlad strategi som nu redovisats. Sturkturplanen innebär bl a möjligheter att bygga ca 1 300 nya 
lägenheter. Gunilla tar till kommande styrelsemöte fram en bild av hur träd och grönområden 
drabbas i den föreslagna förtätningen.   
 
. Torbjörn Schmidt rapporterade från det studiebesök med rundvandring på Polishögskolans område 
i Sörentorp, som FFE arrangerat den 12.10. Ett femtontal personer hade deltagit.  
 
§ 5 Strategi för utveckling av Nationalstadsparken 
Strategin för användningen av de 100 mkr är nu fastlagd av Länsstyrelsen. Naturvårdsåtgärderna är 
kraftigt underrepresenterade i Länsstyrelsens strategi. Lars Gunnar Bråvander kommer att inkomma 
med synpunkter. Innehåll i en kommande skrivelse till Länsstyrelsen diskuterades. En första version 
har skickats in. Richard Murray väntar in synpunkter från styrelsen och skickar sedan in en 
kompletterande version senast till den 1.11. 
 
§ 6 Brofästet  
FFE har tidigare yttrat sig över Norra Djurgårdsstaden. Den föreliggande detaljplanen medför 
påtaglig skada för riksintresset Kungliga Nationalstadsparken. Yttrande över den utställda 
detaljplanen ska vara inne den 6.11. Richard Murray och Bitte Liberg författar ett yttrande från FFE. 
 
§ 7 Hjorthagstornet 
Länsstyrelsen har avvisat FFE:s överklagande. Kommittén för Gustavianska Parken har lagt ned sin 
talan men Christian Laine skriver för Djurgårdens hembygdsförening ett överklagande som tar fasta 
på den kulturhistoriskt intressanta industrimiljön. Beslutades att förbundet ska överklaga till Mark- 
och Miljödomstolen och begära förlängd tid för att inkomma med synpunkter till den 15 december.  
 
§ 8 Albano 
Efter att Mark- och miljödomstolen i våras upphävt detaljplanen, överklagade Stockholms stad 



domen i Mark- och miljööverdomstolen, som nu har beviljat prövningstillstånd för detaljplanen för 
Albano. Upphävandet byggde på överklagandet från Lars Eriksson Gräv och Transport AB. FFE 
och Haga Brunnsvikens vänner har tidigare lämnat in ett gemensamt överklagande och ska göra så 
igen.  Richard skriver för  FFE och ber om anstånd till 15 december. 
 
FFE har skrivit till Trafikverket och frågat hur de tänker återställa Norra Albano efter 
färdigställandet av Norra Länken. Svar har efter närmare ett år inkommit från Trafikverket att man 
avser att återställa området i samråd med Stockholms stad och Akademiska hus. Denna aspekt ska 
tas med i överklagandet. 
 
§ 10 Järvakilen 
Föreningskonferensen om Järvakilen ägde rum den 23 oktober på Överjärva gård. Det blev ett 
lyckat möte, som det nu är viktigt att följa upp.  
- Uppföljning av kulturaspekterna: Anne Murray ska tala med med Barbro Århem, arkeolog på 
Stadsmuseet, som deltog i mötet. 
- Hur går planeringen av spårvägen?  Anders Tranberg ska följa upp detta.  
- Hur ser Järfällas planering för Barkarbystaden ut? FFE bör sammanföra Järfälla kommuns 
stadsarkitekt, Anders C Eriksson med Magnus Nilsson i Föreningen Rädda Järvafältet för en 
diskussion. Richard Murray kontaktar Anders C Eriksson och Magnus Nilsson. 
- Hur går Trafikverket vidare med utredningen om barriärer för att minska deras effekter. Henrik 
Waldenström ska ta kontakt med Kerstin Gustafsson på Trafikverket i den frågan. 
- Stockholmsporten bereder ett stort ingrepp i kulturreservatet på Järvafältet. Föreslogs att Richard 
Murray, Johan Tamm och Anders Tranberg uppvaktar Ann-Margarethe Livh, vänsterpartiet, som bör 
i Rinkeby. Johan Tamm ska ordna en uppvaktning. 
- Tack till de medverkande – Anders C. Eriksson, Kerstin Gustafsson, Ulrika Egerö, Magnus 
Nilsson - ska skickas av Richard Murray. 
 
§ 11 Ryttareken 
Det pågår diskussioner om att fälla en 600 år gammal ek invid Fiskartorpsvägen. Den står i ett 
område där en föreslagen detaljplan säkerställer dess bevarande. Ärendet varit uppe på Skötselrådet 
den 3.11.  Alla var upprörda. Richard Murray ska författa en skrivelse på Skötselrådets vägnar för 
att skickas till Nationalparksrådet och Länsstyrelsen. Förbundet begär ett möte med handläggaren 
Staffan Lorentz på Exploateringskontoret. Djurgårdsförvaltningen har i juni 2013 låtit John Hartil  
göra en utredning om eken – den visade att eken är i prima kondition och att det inte finns risk för 
att den ska ramla eller ens tappa några grenar. Beslutades att FFE ska kunna ersätt arboristen Jon 
Hartills resa från Göteborg med högst 1000:- för att kunna delta i mötet. Bitte Liberg kontaktar 
Staffan Lorentz för att bestämma tid för mötet. 
 
§ 12 Bergianskas undergång 
Bergianska trädgården planerar en stor vägtunnel in till trädgården under Roslagsbanan samt en 
mindre gångtunnel när järnvägsövergången vid dagens infart stängs av säkerhetsskäl. Förbundet 
anser att detta ger ett oacceptabelt intrång i parken, stora lindar fälls i den allé som sträcker sig 
utanför trädgården, genbanken för äpplen flyttas och asfalteras, det blir en stor parkering alldeles 
invid Brunnsviken. Allt kostar ca. 150 miljoner kr, detta för at Berginaks/KVA ska få ett arrende på 
ett par hundra tusen från Plantagen. Frågan varit uppe på skötselrådet. FFE:s uppfattning är att 
ärendet måste beredas i en planprocess. Lennart Tonell ska tillfrågas om att agera i 
exploateringsnämnden för att få till stånd en sådan process.  Grannen Arnfinn Röste har engagerat 
en advokat för att driva ärendet. 
 
§ 13 Event 
Henrik Waldenström har tillställt styrelsen en PM angående events i parken. Mötet diskuterade bl a 
det olämpliga i att vissa events, som åstadkommer stor skada, exempelvis Tough Viking, bedrivs i 



parken. Henrik formulerar en skrivelse, som Richard ska skicka till KDF:s evenemangschef Per 
Gylfe. 
 
§ 13 Spårväg över gärdet 
Anne Murray redogjorde för de olika förslagen till spårplaceringar i Lindarängsvägen. Diskussion 
följde. När det gäller spårbunden trafik är förfarandet ett annat än beträffande gatutrafik. Troligen är 
järnvägsplanen tagen. SL och Trafikkontoret äger frågan.  Anne tillställer styrelsen AB 
Storstockholms lokaltrafiks PM angående alternativa spårplaceringar i Lindarängsvägen. Richard 
Murray arbetar vidare med ärendet. 
 
§ 14 Ekonomi 
. Anne Murray redogjorde för inkomna medlemsavgifter efter att styrelsens ”fadderskap” börjat. Ett 
exempel på faktura har tagits fram som kan användas.  
 
. Beslutades att FFE bidrar med 1000:- till Haga Brunnsvikens Vänner för ljusfesten 
. Beslutades att ersätta Bitte Liberg med 600:- för hennes deltagande i konferensen ”Kajer mot det 
gröna” 
. Beslutades att FFE skulle bidra med 200:- per kuvert vid styrelsens julmiddag i samband med 
styrelsemötet i december. 
 
§ 15 Kommande möte 
Styrelsemötet i december kommer ”traditionsenligt” att äga rum ombord på en Strömmabåt. Datum 
blir den 15 eller 16 december. Henrik Waldenström återkommer med fastlagt datum. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray
             
 
  
 
 
 


