Styrelsemöte 11 december 2012
Waxholm III
Närvarande; Richard Murray (ordf), Bitte Liberg, Henrik Waldenström, Klas Langels, Lennart Tonelel,
Ann Murray, Ole Settergren.
Adjungerade: Per Björkman, Torkel Tigerschiöld
Henrik Waldenstöm hälsade alla välkomna ombord på Vaxholm III och FFE:s traditionsenliga flytande
julstyrelsemöte. Strömma bjuder på färdbiljetten, vilket syrelsen framförde sitt tack till Henrik och
bolaget för.
Richard Murray öppnade styrelsemötet.
1)

Utsågs Ole att skriva dagens protokoll och Richard att justera detta.

2)

Föregående protokoll

Protokollet godkänndes. Därefter påmindes om vissa beslut vid mötet den 11 november som
ännu förverkligats, nämligen att:
•
•
•
•
•
•
•
•

3)

Ole ska ta reda på hur många studentbostäder som byggts genom tiderna och vad det
blivit av dem.
Henrik ska tillställa styrelsen för kännedom den skrivelse om Österleden som han skickat
till ledamöterna i riksdagens trafikutskott.
Henrik och Ole ska skriva en ”insändarmall” som kan användas för att bemöta insändare
av typen ”bygg student bostäder” på Gärdet.
Bitte ska hämta in ritning på den tänkta gångbron över Husarviken, Norra
Djurgårdsstaden.
Bengt Rundqvist ska ta kontakta med Herbert Henkel, SNF Sollentuna, med anledning av
hans förslag till ekodukter för Igelbäcken.
Henrik Waldenström ska kontakta Johan Sjölander för att söka få rätt att använda
bilderna ur hans bok Stockholms nationalstadspark.
Richard ska försöka få tillstånd ett möte med Stockholms stad och Trafikverket rörande
utformningen av Roslagstull.
Ole Settergren och Henrik Waldenström ska formulera FFE:s krav på parkinformationen i
besökscentret.
Rapporter

Detaljplanen för Albano kommer troligen att antas av kommunfullmäktige den 17 december. FFE
måste då överklaga denna plan. Uppdrogs åt Richard Murray att ombesörja överklagandet.
Galoppen på Gärdet 2013. FFE har fått ta del av förslaget till avtal med organisatören av
galoppen. FFE accepterar tävlingen år 2013 efter att organisatören stödjer lärkprojektet m.m.
Efter att tävlingen genomförts ska dess påverkan på parken utvärderas innan beslut om tävling
året därpå tas.
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Rapport. Richard har deltagit i ett TV-inslag där han kritiserat ett utredningsförslag om att
inskränka miljöorganisationers m.fl. möjligheter att överklaga i planärenden.
Skötselrådet. Ett möte har ägt rum 2012-11-29. Vid detta presenterades den nye
stadsträdgårdsmästaren i Solna, Lars Johansson. Nästa möte i skötselrådet blir 2013-01-17.
Ny grön våg. Informerades om det möte med detta nätverk som ägde rum 17 november. Bra
föredrag. Henrik är FFE:s kontakt mot detta nätverk.
Beslutades att styrelsen ställer sig bakom den skrivelse som förbundet och
Naturskyddsföreningen i Stockholms län skickat till Solna stad rörande grönstrukturen runt
Råstasjön, vilket är en viktig spridningsväg för nationalstadsparken.
4)

Ekonomi

Richard, Bitte, Klas, Ann, Henrik har påmint de medlemsföreningar de skulle. Det har lett till att
vissa betalat, dock inte samtliga.
Påminndes om vikten av att få alla föreningar att betala och alla som ännu inte fått ”sina”
föreninger, tilldelade vid mötet den 11 november, uppmanades att kontakta dessa igen (se
protokoll!).
5)

Hur ska vi jobba med sociala medier, hemsidan?
Bengt var inte närvarande. Ole ombads kontakta Bengt för att diskutera utvecklingen av
hemsidan och hur förbundet ska använda sociala medier.

6)

Besökscentrum.

Henrik informerade om centret och dess informationspolicy. De allmänna intressena
representeras av FFE, WWF och Länsstyrelsen. WWF och FFE ska enligt förslag betala en
engångssumma om 50 000 kronor och har därefter möjlighet att fortlöpande informera om
parken, hot och utveckling. Henrik ska försöka få WWF att stå för den monetära insatsen. Enligt
plan ska centret vara klart senast 30:e april. Enligt beslut ska centret kallas Visit Djurgården.
Henrik och Ole är ansvariga för att ta fram en informationsplan för förbundet. Målet är att alla
som besöker centret ska få information om hela nationalstadsparken.
7)

Källhagens värdshus

Styrelsen beslutade enhälligt att motsätta sig utbyggnadsförslaget. Verksamheten har redan
expanderat en gång – redan det var en tveksam förändring. Det finns inget allmänintresse av
denna utbyggnad. Richard och ytterligare några styrelsemedlemmar ska kontakta Djurgårdens
hembygdsförening för att diskutera frågan.
8)

Veteranmonumentet

Bild visades på det beslutade monumentet som ska hylla svenskar som deltagit i utlandstjänst.
Denna förändring av parken har planerats och beslutats utan att FFE beretts tillfälle att yttra sig.
FFE har endast fått information på ett sent stadium och inte haft någon inblick i den tävling om
utformningen av monumentet som ägt rum.
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9)

Planering för årsmöte

Märtha Angert Lilliestråle har undersökt möjligheterna att hålla årsmötet på Kunl.
vetenskapsakademien. Kostnaden bedömdes som alldeles för hög. Henrik ska efterhöra om
Fiskartorpet kan erbjuda lokal. Ann gör samma sak med Skeppsholmsgården. Påmindes om att
datumet är lördagen den 16:e februari.
10) Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslöts till den 15:e januari kl. 18.00 hemma hos Bitte. Torkel Knutssonsgatan
31. Kod 2346. Då ska alla handlingar till årsmötet vara klara.
11) Övrigt
Juridisk föreläsning av den för kvällen adjungerade ledamoten Per Björkman
Per beskrev att den nya instansordningen – samt domen i ärendet kv. Plankan – eventuellt kan
medföra en förändring i utfallet i de juridiska prövningarna av exploaterings- och miljöärenden. I
ärendet kv. Plankan har domstolen gjort en prövning av det materiella i ärendet, vilket Per
betecknade som en välkommen nyordning. Per menade att domstolarna tidigare ofta undvikit att
pröva det materiella i planen och endast prövat de formella delarna i ärendet.
För att miljöorganisationerna ska öka sannolikheten för att nå framgång i sina ärenden ansåg Per
att det är väsentligt att de inriktar sig på, och begränsar sig till, det som har juridisk relevans.
Vidare bör man begränsa sig till att överklaga viktiga ärenden, man ska inte skjuta på allt. En
seriös organisation behöver vara sparsmakad.
Experimentalfältet – anförande av den för kvällen adjungerade ledamoten Torkel Tigerschiöld
Torkel beskrev en idé han driver om att i vetenskapligt syfte skapa odlingar på det gamla
experimentalfältet. Till varje odling om ett antal hundra kvadratmeter ska höra 30 kvadratmeter
stora, enkla, ”miljöbostäder” för 4 studenter i vardera. Miljöboendet är en del i det vetenskapliga
experimentet.
Förslaget om enkla bostäder väckte frågor och en del kritik från styrelsens ledamöter.
Vid protokollet

Justeras

Ole Settergren

Richard Murray
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