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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg (fr o m § 3), 
Jenny Rosén (adjungerad) 
 
Då förbundet beslutat att för arbete med hemsidan gå över till WordPress, hade Susanne Kolare 
inbjudits för att före det egentliga styrelsemötet berätta om hur Haga Brunnsvikens vänner arbetar 
med WordPress. Susanne hade en liten ”work shop” med styrelsen rörande webben samt 
föreningens syfte och mål.   
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Rapporter 
 
. Detaljplan för Gröna Lund  
FFE:s svar på samrådet är inskickat. Mötet godkände skrivelsen. 
 
. Albano 
Promenaden för att se på byggnadsstilar och fasadfärger har genomförts. 
 
. Östersjöns skatter 
Statens maritima muséer vill med projektet Östersjöns skatter göra det maritima kulturarvet känt 
och allmänt tillgängligt. Projektets mål är att skapa en marinarkeologisk museiarena på Djurgården. 
Richard och Märtha ska träffa företrädare för SMM. 
 
. Junibacken 
Junibacken planerar att bygga ut. Anne bevakar ärendet.  
 
§ 3 Årsmötet den 10.3 
Anders Schaerström har accepterat att vara mötesordförande. 
Anne organiserar förtäringen. 
Richard skriver verksamhetsberättelsen och skickar ut den till övriga styrelsen för synpunkter.  
Anne redogjorde för ekonomin. Beslutades om per capsulambeslut angående årsbokslutet.   
  
§ 4 Ny organsationsmedlem 
Djurgårdens Ekolyx har ansökt om att få bli medlem i FFE. Företaget beviljades medlemskap.   
 
§ 5 Urban green summit 
Richard och Henrik hade sammankallat ett antal organisationer till ett möte med syfte att ordna ett 
Urban Green Summit. Mötet ägde rum i Ulriksdal den 23 januari. Närvarande var IVA projektet 
hållbara städer, Skogs- och lantbruksakademien och WWF förutom Richard och Henrik från FFE. 
Två sjukdomsfall gjorde att Stockholm Resilience Center och Mistra Urban Futures uteblev i sista 



stund. Mötet resulterade i ett uppdrag till Richard att skriva en PM om hur man bör gå vidare för att 
undersöka lägligheten av ett internationellt toppmöte om grön infrastruktur i stora städer. 
 
§ 6 Hagadagen 
Solna fyller 75 och satsar allt på nationaldagen. På Hagadagen den 20 maj, till vilken 
Nationalstadsparksrådets kommunikationsgrupp inbjuds, kommer fokus att läggas på naturen. 
FFE organiserar en cykeltur och ett seminarium i Koppartälten. Allan och Richard planerar. Senast 
den 15.4 ska texterna vara ute.   
 
§ 7 Järvakilen 
Ett löfte finns om att skogsplantera gocartbanan. Häradsallmänningen har dock gått med på att leasa 
ut banan på 10 år. FFE kan skriva brev till politiker och kontakta Länsstyrelsen. Allan bevakar. 
 
§  8 Skötselutskottet 
 Märtha går på mötet den 21.2.   
 
§ 9 Bidrag för grönare städer 
Nu finns ett nytt statligt bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av kommuner för åtgärder 
som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Bidraget uppgår till 
högst 50 procent av kostnaderna. Viktigt att få Solna att söka t ex för ekodukter över 
Bergshamraleden.  
 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
              


