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Mötet inleddes med att Annika Malmsten, som driver Kafé Sjöstugan, berättade om huset och 
verksamheten.  
 
§ 1  Annika Malmsten framförde ett antal ärenden: 
 

− Klotter förekommer i stor mängd på udden vid Kraus grav. 
 Richard Murray tar upp frågan om sanering på Nationalstadsparksrådet. 

− Framfart på vattnet i hög hastighet skadar bland annat fågellivet vid Brunnsvikens stränder 
nära Kafé Sjöstugan. En boj med texten ”7 knop” borde placeras i vattnet. 

 Joanna Cornelius undersöker möjligheterna att få en boj på plats. 
− Det vore angeläget med en tryckt ”Nationalstadsparksguide” 
− En  neonskylt samt halogenlampor vid en restaurang lyser upp delar av området på ett 

störande sätt. 
− Det vore mycket angeläget att rundtursbåten på Brunnsviken också går i den norra delen av 

Brunnsviken samt angör Kafé Sjöstugans brygga. 
 

       -  Annika Malmsten samt andra boende i området har tillskrivit stadsbyggnadsnämnden 
 beträffande tillbyggnad av kontorshuset på Pipers väg 28 samt föreslagna parkeringsplatser 
 på tomten.  I ett nyligen erhållet svar framgår att ”utformningen av parkeringsplatsernas 
 placering har bearbetats och flyttats sedan tidigare kungörelse.”  
 Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer utbyggnaden av kontorsbyggnaden som mindre och 
 förenlig med detaljplanens syfte. 
 FFE har till stadsbyggnadsnämnden i Solna skickat in ett yttrande i vilket förbundet 
 tillstyrkte tillbyggnaden av kontorshuset på Pipers väg 28 förutsatt att befintlig detaljplans 
 byggrätt fortfarande gäller samt att tillbyggnaden utförs i en stil som överensstämmer med 
 den äldre byggnaden. FFE avstyrkte förelagna parkeringsplatser. 
 
§ 2  Förbundets tryckta informationsbroschyr 
Anne Murray meddelade att antalet broschyrer i lager räcker för distribution på Hagadagen men inte 
på Skeppsholmsdagen. Nytryckning bör ske i augusti. 
Anne Murray, Katarina Westerberg och Richard Murray hade arbetat fram förslag till ändringar i 
den befintliga broschyren. Mötet gick noggrant igenom broschyren och flera nya förslag till 
ändringar framkom.  
Anne Murray och Katarina Westerberg arbetar vidare med justeringarna och lägger fram ett nytt 
förslag på kommande styrelsemöte. 
 



§ 3 Ärendehistorik 
Joanna Cornelius har arbetat fram ett förslag till datoriserat formulär där styrelseärenden ska kunna 
följas upp.  
 
§ 4 Nobelparken 
Regeringsrättens beslut från den 15 februari 2010 föreligger och FFE kan inte gå vidare i frågan. 
Joanna Cornelius undersöker till nästa styrelsemöte om de krav förbundet ställt kommit med i 
detaljplanen. 
 
§ 5 Rapporter 
. Utbyggnaden av Gröna Lund 
Richard Murray har i Radio Stockholm debatterat med Per Ankersjö rörande utbyggnaden av Gröna 
Lund. Debatten fortsatte på DN:s debatthemsida. Richard Murray menar att Centern i Stockholm 
målar upp en vrångbild med påståendet att gruppen Stockholmare för Djurgården vill förvisa Gröna 
Lund från Djurgården till ett industriområde. Gruppens uppfattning är i stället att Gröna Lund ska 
finnas kvar och utvecklas på Djurgården, gärna på tomten framför Liljevalchs, men inte genom allt 
våldsammare åkattraktioner. 
 
. Kungens Råd 
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle deltog den 19.4 i Kungens Råd, där bland annat 
avspärrningarna runt Haga Slott samt trädfällningar i Hagaparken diskuterades. Richard Murray 
beklagade att Förbundet och HBV ej blivit informerade i förväg och fått ha synpunkter på 
utformningen. Märtha Angert Lilliestråle betonade att staketets inramning av Ekotemplet med en 
spets ned mot strandpromenaden är olycklig. Richard Murray förmodade att promenadvägen runt 
udden kommer att bli uppskattad.   
 
.Tengboms arkitekter har tagit fram en översiktlig plan för Idrottsparken. På vems uppdrag och om 
syftet var att bereda vägen för en fotbollsarena på Östermalms idrottsplats var oklart.  
 
. Spritmuseum i Galärskjulen 
I Galärskjulen på Södra Djurgården kommer Vin & Sprithistoriska Museet att öppna ett nytt 
museum 2012. Konstsamlingen The Absolut Art Collection och utställningar om Sveriges unika 
sprithistoria kommer att vara huvudteman. Richard Murray betonade vikten av parkteatern inte blir 
utan lokaler och spelmöjligheter vid den klassiska spelplatsen ”Under eken”. 
 

§ 6 Yttrande över Svea Artilleri 

Richard Murray hade skrivit ett yttrande över utställt förslag till detaljplan för Svea Artilleri,  S-Dp 
2004-16802-54. Sammanfattningsvis anser Förbundet för Ekoparken att planen ej bör 
fastställas utan i stället avvisas. Planen är olaglig genom att strida mot PBL och miljöbalken. 
Mötet godkände yttrandet. 

 
§ 7 Länsstyrelsens seminarium den 26 mars. 
Anne Murray rapporterade från seminariet ”Kungliga nationalstadsparken – en resurs att nyttja”, i 
vilket flera ur styrelsen deltog. Seminariet, som var välbesökt, vände sig framför allt till publika 
aktörer i parken, som t ex driver kafe´eller restaurang, arbetar på besöksmål eller genomför 
evenemang.  
 
§8 Spårbilar 
Den 14 april invigdes spårbilsutställningen vi KTH. Spårbilar är tänkta att fungera som ett 
komplement till kollektivtrafiken för snabb och flexibel transport. De kan ses som spårbundna 
taxibilar som går ovan mark på en balkbana. Ett pilotprojekt planeras kunna starta om några år. 



Denna linje är tänkt att gå mellan KTH och universitetet och senare även Karolinska.  
FFE kommer att bevaka spårbilsprojektet. 
 
 
§ 9 Albano 
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle deltog tillsammans med representanter för 
Kommittén för Gustavianska Parken 2010-03-25 i ett seminarium på Stockholm Resilience Centre 
rörande utbyggnaden av Albano. Akademiska Hus hade gett KIT arkitekter i uppdrag att ta fram ett 
nytt förslag, vilket de gjort. Även detta förslag är alldeles för omfattande men har en intressant 
utgångspunkt: att bygga verkligt avancerat så att det sedan kan användas som föredöme ur 
hållbarhetssynpunkt. SAS har flyttat till Arlanda och lämnat husen i Frösunda, vilket borde ge 
universitetet expansionsmöjligheter. Märtha Angert Lilliestråle ska informera Ann-Caroline 
Nordström, SU om detta.  
 
§ 10 Henrik Waldenström meddelade att en ny båttur i Brunnsviken kommer att ha premiär på 
nationaldagen. Båtturen ”Kungliga Haga” blir en rundtur med fyra bryggstopp i Brunnsviken -Haga 
Södra, Bergianska, Fjärilshuset och Vasaslätten. Till och från bryggan Haga Södra kommer att 
finnas en anslutningsbuss som startar vid Gustav Adolfs torg. Guidningen på bussen kompletterar 
guidningen på båtturen.   
Mötet beklagade att ingen båttur är tänkt att gå i den norra delen av Brunnsviken. 
  
§ 11 Ekonomi 
Anne Murray påminde om att det brådskar med att per mail sända ut fakturor rörande 
medlemsavgifterna. 
 
§ 12 Norra Djurgårdsstaden 
Richard Murray och Henrik Waldenström har 2010-04-12 i ärendet Norra Djurgårdsstaden träffat 
statssekreterare Elisabeth Falemo och framfört hur allvarligt förbundet ser på den planerade 
byggnationen och de åtgärder som redan vidtagits.   
 
§ 13 Kronprinsessparet 
Diskuterades hur FFE ska ta emot kronprinsessparet. Olika förslag till gåva kom upp. Richard 
Murray och Märtha Angert Lilliestråle arbetar vidare med frågan. 
 
§ 14 Kommande möten 
Kommande två möten under våren äger rum den 17 maj samt den 7 juni. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 
 
 
 
 
 

 
 


