
Förbundet för Ekoparken 

Styrelsen 

 

Sammanträde hos Anne Murray 22 september 2015 

Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundqvist, Torbjörn 

Schmidt, Lennart Tonell 

Återbud: Bitte Liberg, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Henrik Waldenström 

1) Richard Murray öppnade sammanträdet 

2) Richard utsågs att skriva protokoll, Märtha Angert Lilliestråle att justera protokollet 

3) Dagordningen godkändes med tillägg av ekonomi 

4) Protokoll från föregående sammanträde bordlades till nästa möte. 

5) Rapporter 

a. Lennart Tonell berättade att planen för bensinstationstomten kommer på samråd i 

slutet av september. Märtha och Anne åtog sig att bevaka ärendet. 

b. Bengt Rundqvist berättade att Patrik Grahn har gjort en sammanställning av 

litteratur om grönska och hälsa, särskilt stora parkers betydelse behandlas. 

c. Haga-Brunnsvikens årsmöte 31 mars kommer att ha ett seminarium om hälsa, musik 

och grönt. 

d. Haga-Brunnsvikens vänner arrangerar ljusfest runt Brunnsviken den 1 november. 

e. Viktor Barth-Kron har i en krönika ifrågasatt förbundets arbete till försvar för 

nationalstadsparken. Artikeln innehöll en del felaktigheter. Dagens Nyheter anförde i 

en ledare att parken är 100 ggr större än Gamla stan (rätt storlek är 50 ggr) och att, 

underförstått, man gott kunde bygga litet grann i den. Richard Murray svarade både , 

Barth-Kron och DNs ledarsida men har inte fått något svar. 

f. Konferensen Large parks in large cities ansågs välordnad, folk träffade varandra, en 

lagom stor konferens, det praktiska fungerade, maten var god. Ett par greker 

uttryckte intresse för att ordna nästa konferens om stora parker. En artikel om 

konferensen har publicerats i Svensk Damtidning. Det kom fram att stora parker är 

värdefulla och kan användas till mycket. Alla grupper ska ha glädje av parken. 

Samarbetet med WWF har fungerat ganska bra med några motigheter. 

Dokumentationen är omfattande, enda bristen är att inspelningen av 

parkpresentationerna den första dagen saknar ljud. 

6) Anne Murray har tagit fram den nya, engelskspråkiga broschyren. Anne Nyström har hjälpt 

till. Tryckningen kostade ca.15.000 inkl. moms. Utgiften godkändes.  

7) Till konferensen köptes 70 ex av Johan Sjölanders fotobok Stockholms Nationalstadspark från 

Votum för ca. 8.000. Hittills sålt för 1.100 kr. Böckerna läggs på Stora Skuggan. Utgiften 

godkändes. Beslöts att styrelsens medlemmar ska få var sin bok.  

8) Ca. 20 föreningar har fortfarande inte betalt medlemsavgift. Efter att ha betalt räkningarna 

har vi 66.000 kr kvar förutom 30.000 reserverade för hemsida. Anne Murray skickar ut lista 

till styrelsens medlemmar så att dessa kan kontakta de föreningar de ska ha kontakt med. 

9) Richard Murray har varit i Köpenhamn och träffat ordföranden i World Urban Parks. Tanken 

är att bilda en kommitté inom WUP för stora parker. Styrelsen beslöt ge Richard Murray i 

uppdrag att arbetar vidare med skapandet av en kommitté inom World Urban Parks. Beslut 

om att ev. bli medlem av World Urban Parks ska tas upp vid ett senare tillfälle, när bilden av 

organisationen och möjligheterna att driva stora parkers intressen klarnat.  



10) Richard Murray har skrivit och sänt in ett svar på en utredning om cykelstråk från Mörby till 

Roslagstull. Svaret godkändes. 

11) Remissvar på Solnas ÖP, som utarbetats av en grupp inom styrelsen, godkändes. 

12) Henrik Waldenström har skrivit ett remissvar på förslaget från länsstyrelsen hur stora träd i 

parken ska skyddas. Svaret godkändes. 

13) Torbjörn Schmidt och Richard Murray har utarbetat svar på remiss rörande fördjupad 

översiktsplan för Barkarbystaden. Svaret godkändes. 

14) Diskuterades uppläggningen av ett seminarium kring de lagar som styr skyddet av parken. 

Tanken är att utifrån ett antal fall (kv. Plankan, kv. Seminariet, kv. Stettin m.fl.) där domarna 

kan ge anledning till diskussion ventilera dessa med juridiskt kunniga personer. Tänkbara 

deltagare är ledamöter från domstolarna, personal från länsstyrelsen och 

miljödepartementet samt miljöjurister och jurister som kan PBL, t.ex. Gösta Blücher, Gunilla 

Högberg Björck, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Didong, Lena Lidmark (förvaltningsdomstolen), 

Oskar Alarik på SNF, Claes Trygger. Ole Settergren utarbetar förslag till inbjudan. I den ska 

framgå ett antal problemställningar som vi önskar diskutera.  

15) Nästa sammanträde 20 oktober kl 18 hemma hos Anne Murray. 

 

Vid protokollet   Justeras 

Richard Murray   Märtha Angert Lilliestråle 


