
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2010 06 21 
 
Sammanträde vid Röda Villan på Fjäderholmarna 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Anne Murray, Richard Murray, 
Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Katarina 
Westerberg  
 
Förhinder: Joanna Cornelius, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg, Johan von Garrelts  
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Richard Murray informerade om en artikel av Nils-Erik Landell rörande Nationalstadsparken 
och specifikt Haga på DN Debatt i maj. Konstaterades att enbart det negativa kommer fram och att  
det som görs i Hagaparken i själva verket är lite i jämförelse med annat som hotar parken. Det tycks 
som att enbart ideella organisationer kämpar för Nationalstadsparken. Beslöts att FFE och Haga-
Brunnsvikens Vänner gemensamt skriver ett genmäle på Landells artikel. Märtha Angert Lilliestråle 
och Richard Murray gavs mandat att skriva artikeln.  
 
§ 3 Norra Djurgårdsstaden 
Richard Murray arbetar på en skrivelse till Regeringsrätten, i vilken han som ombud för 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län kommer att yrka att regeringsrätten upphäver regeringens 
beslut att avslå Naturskyddsföreningens i Stockholms län överklagande rörande detaljplan för del av 
Norra Djurgårdsstaden, dp 2001-07633-54 samt att muntlig förhandling hålls i ärendet. 
  
§ 4 Nationalstadsparksrådet 
Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström har deltagit i möte i Nationalstadsparksrådet. 
Mötet behandlade delvis Haga. Skansenchefen informerade om byggplaner m.m. på Södra 
Djurgården. Både Märtha och Henrik framförde invändningar på Gröna Lunds expansionsplaner 
och rivningen av Lindgården. Landshövdingen stödjer nybyggnadsplanerna. Konstaterades att EU:s 
regler för jordbruksstöd ställer till problem och inte är anpassade till svenska förhållanden. 
Betesmark som berättigar till gårdsstöd får innehålla 60 träd per hektar jordbruksmark. När det 
gäller marker som är särskilt värdefulla ur miljö- eller kulturperspektiv och ingår i ett 
miljöersättningsåtagande får det finnas 100 träd per hektar i gårdsstödet. Svenska betesmarker 
innehåller oftast betydligt fler träd. Konstaterades vidare att träd hela tiden fälls i 
Nationalstadsparken och att landshövdingen engagerat sig i frågan. 
 
§ 5 Cykelled i Nationalstadsparken 
Henrik Waldenström har vid kontakt med Pernilla Nordström på Länsstyrelsen informerats om att 
en cykelled i parken invigs den 8 september. Leden ska den 11 och 12 september visas upp för 
allmänheten. Guider kommer att finnas på plats. FFE bör utnyttja evenemanget, som kan vara ett 
bra tillfälle att mobilisera medlemsföreningarna. Märtha Angert Lilliestråle tar kontakt med 
Cykelfrämjandet. 
 
§ 6 Tennissbanor Djurgårdsbrunn 
Richard Murray och Henrik Waldenström redogjorde för ett möte på Stadsbyggnadskontoret, dit de 
varit kallade.  Diskussionen tog sin utgångspunkt i Djurgårdsbrunns karaktär men slutade i en 
förhandling om hur många tennishallar som skulle kunna byggas. Stadsbyggnadskontoret håller nu 
på att ta fram ett nedbantat förslag.  
 



§ 7 Albano 
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har idag deltagit i möte angående Albano.  
Informerades allmänt om nya planer som delvis kullkastar de tidigare. Programutredningen ska vara 
klar i augusti.    
 
§ 8 Idrottsparken 
Richard Murray har mottagit mail från Tengboms arkitekter rörande galopptävling på 
Ladugårdsgärde. Richard återkommer efter kontakt med Tengboms. 
 
§ 9 Lindgården 
FFE har tidigare överklagat ärendet och finner det synnerligen angeläget att förhindra det 
föreliggande förslaget till hotellbygge. I första hand ska Lindgården restaureras Märtha Angert 
Lilliestråle ordnar möte med Skansen-chefen John Brattmyr för att diskutera detta. 
  
§ 10 Föreningskonferens i höst 
Ämnet för konferensen är tänkt att vara ”Urban landscape”. Debatt mellan dem som vill bygga i 
parken och motståndare till detta. Deltagare skulle bland andra vara forskare, stadsplanerare och 
företrädare för den gröna urbanismen. Lennart Thonell tar kontakter och undersöker lämpligt datum  
och lämpliga medverkande. 
 
§ 11 FFE:s informationsbroschyr 
Anne Murray och Katarina Westerberg informerade om arbetet med förbundets nya 
informationsbroschyr. Mötet diskuterade texter och bilder. Anne Murray mailar över reviderade 
texter till övriga i styrelsen för granskning före tryckning.  
 
§ 12 Skuruparken 
Skuruparken förefaller vara räddad. FFE har stöttat dem som kämpat för parken. 
 
§ 13 Bergshamra 
Gunilla Sterner Kumm rapporterade att det tidigare förslaget till byggnation i Bergshamra centrum 
dragits tillbaka. Samråd med de boende har inletts och ett helt nytt förslag kommer att tas fram.  
 
 
§ 13  Kommande sammanträden 
. Den 18 augusti kl 17 i Akalla By 
. Den 20 september kl 18 hos Anders Widell i Skarpnäck 
. Den 18 oktober kl 18 hos Gunilla Sterner Kumm i Bergshamra 
. Den 22 november kl 18 
 
 
Vid protokollet:        Justeras: 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 
 
 
 
  
 


