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Sammanträde på Waxholm III 

Närvarande: Lars-Åke Hörjel, Anne Murray, Richard Murray, Lennart Tonell, Ole Settergren, Torbjörn 

Schmidt, Henrik Waldenström plus inbjuden gäst Allan Edblom, Naturskyddsföreningen i Järfälla 

1. Ordförande, Richard Murray, öppnade mötet och hälsade gästen, Allan Edblom, välkommen. 

2. Richard Murray utsågs att skriva protokoll, Anne Murray att justera det. 

3. Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

4. Rapporter 

a. Fortfarande planeras Djurgårdsbrunns nya värdshus/konferens/hotell med en 

trevåningsbyggnad närmast kanalen. Detta har vi, Richard Murray och Märtha Angert 

Lilliestråle, invänt mot vid flera sittningar. Vi kan acceptera en låg, envånings 

restaurangbyggnad mot kanalen. Byggvolymen och programmet får anpassas 

därefter. Richard Murray har kontaktat Djurgårdens hembygdsförening för att 

säkerställa att dess styrelse får ta del av planerna innan det är för sent. 

b. Henrik Waldenström och Richard Murray har talat med ståthållaren Tomas Norell om 

angelägenheter i parken: Österleden, Djurgårdsbrunn, event, seminarium kring 

juridiken som ska skydda Nationalstadsparken m.m. Norell tyckte det kunde vara 

lämpligt med ett julbrev till Kungen och Kronprinsessan på vår förfrågan om direkt 

kontakt för att berätta om problem i parken.  

c. Henrik Waldenström, Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har varit på 

middag för Djurgårdsvänner hos ståthållaren. 

d. Allan Edblom berättade att han för Järfälla naturskyddsförenings räkning samma dag 

lämnat in överklagande av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde. Det avses 

placeras i det enda kvarvarande äldre barrskogsområdet i denna del av Järvakilen. 

Styrelsen uttryckte sin stora tacksamhet för det arbete Edblom gör för att skydda 

Järvakilen. 

e. Tillsammans med Järfälla naturskyddsförening och föreningen Rädda Järvafältet har 

förbundet genom Richard Murray tillställt Järfälla stadsbyggnadsdirektör en skrivelse 

som betonar vikten av att planera naturreservatet kring Igelbäcken och 

Barkarbystaden samordnat. 

f. Frågan om naturreservat inom Nationalstadsparken har väckts av miljöpartiet i 

Stockholms stad. Lennart Tonell redovisade det negativa svar som inkommit från 

Kungliga Djurgårdsförvaltningen. 

 

5. Beslöts att Richard Murray ska skicka in Förbundets synpunkter på hur naturreservatet kring 

Igelbäcken ska utformas till Järfälla kommun. 

6. Henrik Waldenström hade utformat en skrivelse om Österleden. En principiell fråga är om 

förbundet ska argumentera för att om Österleden blir av ingen uppfart ska läggas vid 

Borgen/Frihamnen med infart och utfart via Lindarängsvägen och förorda att en sådan i så 

fall bör förläggas till Värtahamnen/Ropsten med direkt access till Norra Länken och 

Lidingövägen. Styrelsen beslöt i enlighet med detta förslag samt att Waldenström, Tonell och 

Murray bearbetar skrivelsen, som ska tillställas politiker, planerare, tjänstemän i de 



kommuner och statliga verk som är berörda av projektet. Förmodligen är Österleden med i 

Sverigeförhandlingen pga. att höghastighetstågen är det. 

7. Richard Murray hade utarbetat och sänt in ett samrådsyttrande rörande detaljplan för 

Norrtullstomten. Styrelsen har beretts tillfälle att läsa yttrandet innan det skickades. 

Styrelsen godkände yttrandet. Anne Murray framhöll som ytterligare argument mot 

hårdexploateringen att med den täthet som Hagastaden nu byggs kommer grönytor att 

behövas på Norrtullstomten. 

8. Henrik Waldenström och Richard Murray har begärt och fått anstånd att lämna överklagande 

och ansökan om prövningstillstånd till Mark- och miljödomstolen för detaljplanen för 

Lappkärrsberget, kv Filosofen till den 15 december. Henrik Waldenström och Johan Tamm 

arbetar med detta. 

9. Beslöts att arrangera ett seminarium kring juridiken som gäller skyddet av 

Nationalstadsparken den 31 mars kl 12-17. Richard Murray utarbetar ett PM rörande de 

juridiska frågeställningar som vi önskar få behandlade. 

10. Beslöts hålla årsmöte den 5 mars, om möjligt i Stockholms spårvägars lokaler på Södra 

Djurgården och med föredrag av Björn Sylvén om spårvagnar. Anne Murray kontaktar Björn 

Sylvén och undersöker catering. Avgiften för deltagande i middagen bestämdes till 150 kr per 

person. Till detta kommer kostnad för vin. Richard Murray uppdrogs att bjuda in Katharina 

Luhr för att tala om Stockholms byggande och skydd av grönområden. 

11. Förbundets ekonomi är f.n. god pga. det pris på 50.000 kr som förbundet erhöll i slutet av 

sommaren. Ett tiotal föreningar släpar efter med medlemsavgiften. Lars-Åke Hörjel och Anne 

Murray ska jobba med detta. 

12. Byggandet på Albano har satt igång, möjligen utan byggnadslov. Uppdrogs å Märtha Angert 

Lilliestråle att begära att få följa projektet i t.ex. en referensgrupp för att säkerställa 

utformning m.h.t. Brunnsvikens landskap och spridningsvägar. 

13. Inom World Urban Parks har Richard Murray utsetts att, tillsammans med Gil Penalosa, 

organisationens ordförande, leda den nya gruppen Large urban parks. Styrelsen diskuterade 

vad gruppen borde ägna sig åt, t.ex. kunskapsinventering, hur stora parkers image kan 

stärkas m.m. Lennart Tonell tipsade om en artikel i Nature om spridningssamband. 

14. Styrelsen konstaterade att hemsidans engelska texter måste ses över. Detta särskilt viktigt 

när parken röner större internationell uppmärksamhet. 

15. Nästa sammanträde bestämdes till den 20 januari 2016 kl 18. 

16. Richard Murray tackade närvarande styrelsemedlemmar för ett gott arbete under det 

gångna året och alla önskade varandra en God Jul. 
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