Förbundet för Ekoparken

Protokoll

Styrelsen

2016 04 11

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt
Rundquist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Anders Tranberg (fr o m § 7).
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Ole Settergren, Lennart Tonell, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet.
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg.
§ 3 Rapporter
. FFE:s årsmöte
Förbundets årsmöte ägde rum lördagen den 5 mars i Stockholms Spårvägars lokaler på Södra
Djurgården. Representanter från 16 medlemsföreningar deltog i mötet. Före mötet togs en tur med
en fin gammal spårvagn. Middagen efter mötet åts i en spårvagn i stallarna. FFE:s kostnad för
årsmötet uppgick till 3 851:. Haga-Brunnsvikens vänners årsmöte
Anne Murray och Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från ett välorganiserat årsmöte med
efterföljande seminarium om parkmiljö och långsiktig hälsa. Inom HBV finns en grupp som
arbetar med båtklubbar och vatten.
. Hjorthagstornet, Mark- och miljööverdomstolens syn
Synen är genomförd. Åtta platser besöktes. FFE:s begäran att domstolen bör avvakta med dom tills
länsstyrelsen behandlat byggnadsminnesförklaringen av industriminnet Gasverket är noterad av
domstolen. I samband med synen belades den bil i vilken FFEs deltagare åkte med parkeringsböter
på 650:-. Beslutades att ersätta Märtha Angert Lilliestråle med utlägget för summan.
§ 4 Medlemskap i World urban parks
Förbundet har blivit medlemmar i organisationen World urban parks. Beslutades att betala in
medlemsavgiften på 525 NZS = 2 913 kr. FFE:s medlemmar kan bli medlemmar i World urban
parks till halva medlemspriset. Richard Murray skriver ett utkast till medlemsbrev som informerar
om detta.
§ 5 Bergshamra, hur går vi vidare?
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle och Gunilla Sterner Kumm hade den 9 april möte i
Solna stadshus med byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius, projektsamordnaren för
utvecklingen av Bergshamra, Bo Bergman, samt tekniska nämndens ordförande Magnus Persson .
Mötet behandlade framför allt planerna för Bergshamra. En utredning pågår rörande eventuell
överdäckning av Bergshamraleden. Utredningen beräknas bli klar under hösten. Som en del av
finansieringen av överdäckningen krävs ett tämligen omfattande bostadsbyggande i Bergshamra.

Beträffande parkeringsplatserna i kvarteret Växten har byggnadsnämnden uppenbarligen gjort en
kovändning och beviljat bygglov. Grannarna kommer att överklaga igen. Gunilla Sterner Kumm
bevakar ärendena.
§ 6 Tsunamimonumentet
Fastighetsverket har fått regeringens uppdrag att utforma ett tsunamimonument. Ett möte angående
detta äger rum den 12 april på Stallmästargården. Richard Murray kommer att delta i mötet.
§ 7 Juridikseminariet
Seminariet som anordnas i samarbete mellan FFE och Kommittén för Gustavianska Parken,
kommer att äga rum på Vitterhetsakademin den 20 maj kl 13. Richard Murray redogjorde för
planeringsläget.
§ 8 FFE.s båttur
FFE:s traditionella båttur äger rum den 21 april. Gunilla Sterner Kumm rapporterade att 76
anmälningar kommit in hittills. Gunilla, Bitte Liberg och Märtha Angert Lilliestråle kommer att ta
upp betalning under färden.
§ 9 Large parks finanser, bokprojekt
Vi har fått anstånd till 31 mars 2017 med redovisning till Formas av anslaget på 200.000 kr, detta
för att kunna använda överskottet på ca 80.000 kr till en bok om konferensen. Beslutades att
Richard Murray ska lägga fram en fullständig redovisning till styrelsen av konferensen fullständiga
ekonomiska utfall. Richard ska då också redogöra för bokprojektet.
§ 10 Habitat III
Richard Murray rapporterade från FFE:s sidoevent i Barcelona. 25 personer hade deltagit. Richard
skickar styrelsen rapporten som också ska läggas ut på webben.
§ 11
Överklagande av trädfällningsförbud
FFE har överklagat Länsstyrelsens beslut om trädskydd på icke planlagd mark. Länsstyrelsen vill att
FFE ska dra tillbaka överklagandet. Henrik Waldenström, Bitte Liberg och Anders Tranberg arbetar
vidare med ärendet. Bitte Liberg tar kontakt med Amelie Lindhagen på Länsstyrelsen.
§ 12 Trädfällning Docentbacken
Anders Tranberg har pratat med den boende på Docentbacken som klagat på trädfällning runt
husen. Anders Tranberg följer upp ärendet.
§ 13 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande:
Richard Murray
Vice ordförande:
Märtha Angert Lilliestråle
Kassör:
Anne Murray
Vice kassör:
Lars-Åke Hörjel
Sekreterare:
Gunilla Sterner Kumm
§ 14 Firmatecknare
Beslutades att förbundets firma tecknas av ordföranden, Richard Murray, kassör Anne Murray och
vice kassör Lars-Åke Hörjel var för sig.
§ 13 och 14 förklarades omedelbart justerade.

§ 15 Verksamhetsplanering
Styrelsens olika uppgifter gicks igenom. Richard Murray gör uppdateringar. HenrikWaldenström är
vald till co-chair för en arbetsgrupp som ska syssla med påverkan inom ramen för Large Urban
Parks. Gruppen heter ”Advocacy and events”.
§ 16 Ekonomi
Anne Murray meddelade att förbundets sparkonto inte ger någon ränta.
Beslutades att sätta 33 000 kr från sparkontot och 27 000 kr från plusgirot på en blandad fond i
Nordea, som består av Nordea Global Dividend Fund, Nordea Stratega ränta och Nordea Swedish
Stars, ungefär 20 procent i aktier och 80 procent i räntebärande papper. Detta skulle kunna ge cirka
10 procent i avkastning på tre år. Det är en lågriskplacering. Fondavgifterna ligger mellan 0,65 och
1,5 procent.
§ 17 Nästa möte
Kommande styrelsemöte bestämdes till den 23 maj kl 18.00 hos Johan Tamm, Högbergsgatan 28.
Vid protokollet
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Gunilla Sterner Kumm

Richard Murray

