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Sammanträde ombord på Vaxholm III
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn
Schmidt och Henrik Waldenström
Förhinder: Jessica Peters, Kalle Rosén, Lennart Tonell, Johan Tamm, Ole Settergren, Bengt
Rundquist, Bitte Liberg, Gunilla Sterner Kumm
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och tackade Henrik Waldenström som ordnat
Damsalongen på Vaxholm III för detta styrelsemöte
§ 2 Konstaterades att styrelsen är beslutsför, minst fem ledamöter eller suppleanter måste vara
närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför. Förslaget till dagordning godkändes med några
tillägg. Richard Murray utsågs att skriva protokoll och Anne Murray att justera protokollet.
§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Bengt Rundquist kommer att göra en
skrivelse till länsstyrelsen angående prioriterade riksintressen för friluftslivet.
§ 4 Rapporter
- Torbjörn Schmidt och Richard Murray rapporterade om en träff med Sollentunas ledande politiker
om bildande av ett naturreservat i Tegelhagsskogen. Med vid mötet var bl.a. också Herbert Henkel,
Naturskyddsföreningen i Sollentuna.
- Richard Murray och Henrik Waldenström berättade om Nationalstadsparksrådet som behandlade
frågan om hur de 100 mnkr skulle användas för att utveckla parken. Fokus blir på buller,
fornlämningar och tillgänglighet. Som en start kommer man att koncentrera åtgärder kring
Brunnsviken. Länsstyrelsen återkommer i vår med en omarbetad arbetsplan.
- Richard Murray, Henrik Waldenström och Märtha Angert Lilliestråle berättade om Skötselrådet
som ägt rum samma dag. Bl.a. behandlades arrangemang i Nationalstadsparken (se § 12).
Skötselrådet beslöt också att bjuda in Britt Mattsson parkansvarig inom Norrmalms och Östermalms
stadsdelsförvaltningar och Pia Krensler, Stockholms stadsträdgårdsmästare till sina möten. Krensler
har inbjudits tidigare men då tackat nej.
§ 5 Beslöts på Henrik Waldenströms förslag anordna en båttur för medlemsföreningarna den 24
april kl 18. Gunilla Sterner Kumm har lovat ta emot anmälningar.
§ 6 Årsmöte. Beslöts hålla årsmöte den 22 mars. Torbjörn Schmidt åtog sig att se om Holken i
Tegelhagsskogen är ledig.
§ 7 Trädskydd. Det remissvar som Bitte Liberg och Richard Murray utarbetat och skickat in
godkändes. Uppdrogs åt Bitte Liberg att undersöka vad som händer med ärendet.
§ 8 Richard Murray har skickat in en begäran till Nacka tingsrätt att få föra talan i vattendomsmålet
rörande Slussen.
§ 9 Överklagandet av detaljplanen för kv Manskapet och kv Mässen i Sollentuna utarbetat av
Herbert Henkel och Richard Murray godkändes.
§ 10 Någon egentlig utvärdering av Nationaldagsgaloppen på Ladugårdsgärde har inte gjorts.
Uppdrogs åt Märtha Angert Lilliestråle att tillsammans med Richard Murray författa en skrivelse

som klargör vad en dylik utvärdering bör innehålla för att tillställas Kungliga
Djurgårdsförvaltningen med begäran om att en sådan utvärdering görs.
§ 11 Tough Viking. Noterades att någon utvärdering inte gjorts av detta event, men att förbundet
heller inte begärt det. Tävlingen kommer att återkomma nästa år.
§ 12 Två stora popkonserter kommer att hållas på Ladugårdsgärde våren 2014. Lämpligheten att ha
så stora och ljudliga konserter här ifrågasätts av styrelsen. Förbundet har informerats av
Djurgårdsförvaltningen först efter det att Djurgårdsförvaltningen tecknat avtal om arrangemangen.
Vid Skötselrådets möte 2013-12-122 lovade Djurgårdsförvaltningen att Förbundet fortsättningsvis
a) skulle informeras innan avtal träffas och b) att förvaltningen inte skulle fatta beslut förrän
Förbundet givits möjlighet att inkomma med skriftligt ställningstagande. Styrelsen fann en sådan
ordning vara bra. Stockholms stad anordnar den konsert som förläggs på Sportfältet. Staden ger inte
förbundet någon information alls. F.n. är Cirkus Scott plus julgransförsäljning lokaliserade till
platsen nedanför Borgen och har förorsakat omfattande markskador.
§ 13 Företaget IEC in sports önskar anlägga preparerade skidspår på Ladugårdsgärde. Richard
Murray och Per Schönning har talat med arrangörerna och funnit att arrangemanget är bra och att
någon negativ påverkan på natur och kulturlandskap inte kommer att ske. Diskret reklam längs
spåret kommer att förekomma. Spåret anläggs med snökanon om så behövs. Det kommer att pistas
en gång på morgonen varje dag. Ingen belysning ska anläggas. En målfålla kommer att sättas upp
vid Greve von Essens väg. Styrelsen hade ingenting att invända mot arrangemanget. Richard ska
underrätta Djurgårdsförvaltningen om förbundets inställning.
§ 14 Källhagens värdshus har gått in till Stadsbyggnadskontoret med begäran om bygglov för
tillbyggnad till hotellet. Anne Murray, Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har tidigare
tillsammans med Djurgårdens hembygdsförening fört resonemang med värdshuset om denna
tillbyggnad. Vissa modifieringar har gjorts av det ursprungliga förslaget men värdshuset har inte
tillmötesgått vår begäran att förhindra ljusförorening mot Djurgårsbrunnsviken. Därför har vi tills
vidare sagt nej till tillbyggnaden. Värdshuset arrenderar mark från Djurgårdsförvaltningen, som kan
avstyra tillbygget. Vid Skötselrådets möte samma dag lovade Djurgårdsförvaltningen att inte släppa
fram bygget så länge Förbundet och Djurgårdens hembygdsförening motsätter sig det.
§ 15 Detaljplan för Lappkärrsberget omfattande 742 studentlägenheter är utställd till den 2014-0109. Uppdrogs åt Henrik Waldenström att skriva förslag till yttrande.
§ 16 Djurgårdens hembygdsförening är kritisk till hur spårvägen ska dras och har föreslagit en
annan sträckning över Karlaplan. Styrelsen diskuterade detta men fann att det inte förefaller möjligt.
Synpunkterna överlämnades till Anne Murray som bevakar detta ärendet för förbundets räkning.
§ 17 Detaljplanen för den föreslagna Varvsbyggnaden på Beckholmen har dragits tillbaka från
Stadsbyggnadsnämnden av Djurgårdsförvaltningen efter att planen presenterats i Kungens råd.
Djurgårdsförvaltningen ska göra ett omtag av planen. Märtha Angert Lilliestråle och Richard
Murray har träffat djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad tillsammans med Kerstin Brunnberg,
Djurgårdens hembygdsförening för att diskutera Varvsbyggnaden. Brunnberg och Förbundet är båda
mycket kritiska, inte minst med tanke på den ekonomiska bärkraften i projektet – går det överstyr
står där en jättebyggnad som kan bli vad som helst.
§ 18 Albanoplanen har återförvisats från Mark- och miljödomstolen till Länsstyrelsen p.g.a. ett
formellt fel.
§ 19 Torbjörn Schmidt har gått igenom utredningarna om Järvabärriären – E4 och järnväg som skär

av Järvakilen. Torbjörn Schmidt kommer nu att gå vidare genom att kontakta Trafikverket för att
se var i planeringen av omgjord E4 på det aktuella stället och ev. ny Mälarbana hänsyn till
Järvakilen och tidigare gjorda utredningar kommer in.
§ 20 Storängsbotten. Kungliga Djurgårdens förvaltning har givit tre arkitektbyråer i uppdrag att
göra förslag till bebyggelse och landskapsutformning på Storängsbotten. Richard Murray har
inbjudits att delta i diskussionerna. Richard redovisade förslagen så gott det gick utan att ha tillgång
till hela materialet, enbart två situationsplaner och några illustrationer. Bebyggelsen föreslås ligga
längs med Värtabanan och mot Norra länken som en bullerskärm. Ett hus ersätter On-off-huset i
hörnet Lidingövägen/Storängsvägen. Ca 26.000 kvm idrottshall, kansli för Riksidrottsförbundet,
patienthotell, replokal för Regionmusiken m.m. förealås. Själva Storängsbotten utformas som en
grön dal med dammar och strömmande vatten. Ingen genomfartstrafik, bara en bussgata.
Storängsvägen är redan igenlagd och är nu bara gång- och cykelväg. Förbundets ambition har varit
att stärka spridningsvägen mellan Norra och Södra Djurgården samt att bevara storlandskapets
karaktär, fr.a. utblicken mot Lill-Jansskogen och Hjorthagsberget. Förbindelse mellan Hjorthagen
och Storängsbotten samt passage – viadukt eller ekodukt – av Lidingövägen samt entrén till parken
från Erik Dahlbergs gata har också varit viktiga önskemål. I diskussionen framkom följande
synpunkter: - Volymen bebyggelse kunde ev. bli ett prejudikat för bebyggelse på andra ställen i
parken.
- Om avveckling av bebyggelse på andra håll i parken kunde åstadkommas genom denna
bebyggelse skulle den lättare kunna accepteras.
- Starkt önskemål om ekodukt över Lidingövägen.
- Särskild tveksamhet till huset närmast Lidingövägen
- Starkt önskemål om förbindelse med Hjorthagen
- Tvivel på den bullerdämpande effekten och oro för att bullret ska studsa upp till Hjorthagen.
Richard Murray kommer i den fortsatta diskussionen med Djurgårdsförvaltningen framhålla dessa
synpunkter. Slutlig ställning tar styrelsen vid ett senare tillfälle.
§ 21 Styrelsen beslöt bidra till Haga Brunsvikens Vänners ljusfest kring Brunnsviken med 2.000 kr.
§ 22 Barkarbystaden breder ut sig i Järvakilen. Uppdrogs till Richard Murray att kontakta
föreningen Rädda Järvafältet för att diskutera denna förenings bevakning av frågan.
§ 23 Märtha Angert Lilliestråle åtog sig att kontakta Stockholms stadsbyggnadskontor för att
Förbundet och Haga Brunnsvikens Vänner ska få inblick i planeringen av f.d. bensinstationstomten.
Ett möte med ansvariga på Stadsbyggnadskontoret bör ordnas snarast.
§ 24 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 29 januari kl 18 hos Richard Murray.
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