
 
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2011 05 09 
 
 
Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31, Stockholm 
 
Närvarande: Klas Langels, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla 
Sterner Kumm, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Lennart Tonell, 
Anders Widell 
 
 
§ 1  Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2  Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes efter ett par tillägg.  
 
§ 3  Utfärdades fullmakt för Klas Langels att sköta förbundets ekonomiska transaktioner och teckna 
plusgirokontot 
 
§ 4  Rapporter och information 
 
.  Richard Murray rapporterade från möte den 5 april i Kungens Råd, där Albanofrågan varit uppe 
 
.  Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle deltog den 27 april i ett öppet seminarium på 
Kulturhuset om socialekologisk stadsdesign 
 
. Richard Murray och Bitte Liberg har deltagit i Djurgården- Lilla Värtans Miljöskyddsförenings 
årsmöte 
 
.  Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har haft ett positivt möte med Skansenchefen 
John-Axel Brattmyr för ömsesidig information och samtal om  gemensamma beröringspunkter. FFE 
kan vänta sig en inbjudan att komma till Skansens styrelse för att berätta om vårt arbete. 
 
. Flera ur styrelsen deltog den 2.5 i ett referensgruppsmöte rörande Bellevue 
 
. Förbundets traditionella båttur, som detta år ägde rum i strålande väder den  28 april, blev 
välbesökt och uppskattad.   
 
§ 5 Genomgång av verksamhetsområden 
Genomgång gjordes av det aktuella läget inom ett antal av FFE:s olika bevakningsområden: 
 
 . Lindgården 
Anne Murray och Richard Murray ordnar ett möte med Arcona 
 
. Gröna Lunds expansion 
Henrik Waldenström ordnar ett möte med Gröna Lunds VD, Jan Roy. 
 
. Spårväg City 
Richard Murray har till AB Storstockholms Lokaltrafik ingivit ett samrådsyttrande beträffande 



SpårvägCity – Järnvägsplan Djurgårdsbron-Ropsten.  I yttrandet efterlyser FFE bl a en bedömning i 
miljökonsekvensbeskrivningen av den eventuella barriäreffekt som spårvägen skulle kunna skapa 
på sträckan över Ladugårdsgärde. Mötet godkände yttrandet. 
 
 . Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan 
De flesta mötena har nu ägt rum. Möten rörande områdena Vetenskapsstaden och Brunnsviken 
återstår.  Bitte Liberg och Anne Murray har i möte framfört att Tre Vapen bör lämnas obebyggt.  
Föreslogs att under hösten anordna en gemensam träff för alla som deltagit i länsstyrelsens möten. 
Richard Murray bevakar frågan. 
 
. Internationell konferens  
Konferensen bör planeras med sikte på 20-årsfirandet av lagen.  Ansvariga är Richard Murray, 
Lennart Tonell och Bengt Rundquist 
 
. Svea Artilleri 
Flera överklaganden har gjorts. Bitte Liberg bevakar 
 
. Bussrundtur/guidning för medlemsföreningarna den 27 augusti.  
Planering pågår. Ansvariga är Henrik Waldenström, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm och 
Anders Widell  
 
§ 6  Gemensam konferens med KDF och Fastighetsverket 
Planering pågår inför den för KDF, Fastighetsverket och FFE gemensamma konferensen rörande 
laginnehåll, förvaltning, skötsel etc. Konferensens tema planeras vara Nationalstadsparken - 
möjligheter eller hinder. Konferensdatum: 13 oktober. Diskuterades medverkande och deltagare. 
 
 
§ 7   Interimistiskt skydd för vissa träd i nationalstadsparken 
Kommunfullmäktige tar den 26 maj enligt 7 kap. 24 § i Miljöbalken ett beslut om interimistiskt 
skydd för träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.  
 
§ 8 Förbundets nya broschyr 
Broschyren kommer att tryckas i 10 000 ex och finnas tillgänglig till Skeppsholmsdagen den 11 
september. 
 
 
§ 9 Övrigt 
. Hagadagen äger rum den 29 maj. Richard Murray och Lars-Gunnar Bråvander kommer att leda 
guidade vandringar. Gunilla Sterner Kumm står för FFE i informationstältet. 
 
.  Henrik Waldenström talade för vikten av att intressera ”randföreningarna”, dvs föreningarna 
utanför parken. Diskuterades möjligheten av en konferens. 
 
. FFE deltar på Gröna Kilarnas dag den 15 maj. 
 
§ 10  Kommande sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 20 juni kl 17 i Cedergrenska Parken. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 


