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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Gunilla
Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg, Henrik Waldenström. Adjungerade: Allan
Edblom, Naturskyddsföreningen i Järfälla, och Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i
Stockholms län.
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och hälsade Beatrice Sundberg välkommen
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes
§ 4 Rapporter
. Norrtullstomten
Richard och Märtha har träffat Roger Mogert och bl a tagit upp hur FFE ser på Norrtullstomten.
Kvarter är inritat på hela tomten. FFE finner det angeläget med en värdig entré till parken, vilket
kan vara förenligt med viss exploatering. Tullhusen är frilagda och tullhusplatsen anlagd. Viktigt att
snarast ta kontakt med planhandläggarna.
. Lidingöbro
FFE har försökt få Stockholms stad att i Nationalstadsparksrådet komma med besked om vad som
händer med Lidingöbro värdshus och vad Stockholms stad ämnar vidta för åtgärder.
. Möte med Katarina Luhr
Richard och Henrik träffade den 17 januari miljöborgarrådet Katarina Luhr. Ett konstruktivt möte
kring Nationalstadsparken, en kommande konferens där Luhr kunde tänka sig att medverka och hur
vattenkvaliteten i Brunnsviken ska åtgärdas.
. Allan Edblom bevakar framtagandet av detaljplaner för Barkarbystaden. Viktigt att försöka
förhindra att Hästa klack skärs av från det planerade naturreservatet.
. Anne rapporterade att förbundet betalat 1000 kr till arbetet för att stoppa Nobel Center på
Blasieholmen.
. Richard har skrivit ett remissyttrande på förslag till detaljplan för kv Ängsbotten och avstyrkt
förslaget. Styrelsen godkände svaret.
. Albanomöte
Referensgruppen har träffats. Richard, Märtha, Henrik och Anders deltog. Mötet ägnades i
huvudsak åt en genomgång av projektet. Vid mötet deltog Johan Colding och Stephan Barthel, båda

från Stockholms resilience center. Nästa möte i gruppen äger rum den 24.2 kl 10. Den 20 januari kl
10 håller Christian Laine en föreläsning om kulturlandskapet för hela projektgruppen.
Anne har gjort stora ansträngningar för att ta reda på när kolonistugorna på norra Albano sades upp
men har ännu inte lyckats få svar på denna fråga.
. kv Väbeln. Länsstyrelsen har sagt nej till bebyggelse med hänvisning till nödvändigheten att stärka
denna del av parken som spridningsväg. Regeringen beslutade tvärtom att godkänna bebyggelsen.
Överklagandena till länsstyrelsen är ännu inte behandlade. Richard har varit i kontakt med de
boende som överklagat.
§ 5 Stockholms översiktsplan
Henrik hade arbetat fram ett förslag till remissvar, som diskuterades. Lennart överlämnade en text
med kritik av hur planen tagits fram. Den ska inarbetas. Styrelsen ställde sig bakom innehållet i
förslaget i stort. Synpunkter på vissa kompletteringar framkom, liksom behov av redigering. Ole
Settergren fick i uppdrag att gå igenom texten och göra viss redigering.
Lennart lovade ta fram uppgifter om hur mycket bostäder som planeras i olika delar av Stockholms
stad, olika förorter och Stockholms innerstad.
§ 6 Minnesvården över tsunamins offer
Statens fastighetsverk och statens konstråd har i enlighet med regeringens uppdrag arrangerat en
tävling om utformandet av minnesvården. Fem tävlingsförslag finns att se på Thielska galleriet.
Förslagen kommenterades. FFE anser det viktigt att storleken på monumentet hålls ner och att
monumentet anpassas till terrängen. Synpunkter ska vara inne före den 31.1. Richard åtog sig att
förmedla styrelsens åsikter.
§ 7 FFE:s årsmöte
Årsmötet kommer att äga rum på Sörentorp den 11 mars. Programmet diskuterades. Anne Murray
håller i planeringen.
§ 8 Medlemsregistret
Anne gick igenom medlemsregistret. Konstaterades att några föreningar inte betalat medlemsavgift.
Beslut togs att utesluta följande föreningar: Frescati utbildning, Cedergrenska parken och Norra
Djurgårdens vänner. Anne ska förse styrelsen med listor på fem-sex föreningar som var och en i
styrelsen ska kontakta för att dels påminna om avgiften, dels påminna om årsmötet den 11 mars.
§ 9 Djurgårdsbrunn
Det brev som Richard utformat för att tillställas Proventus, Stockholms stadsbyggnadsnämnd,
Stockholms stadsbyggnadskontor och DAP arkitekter rörande förbundets syn på förslag till
nybyggnation på den plats där tidigare Djurgårdsbrunns värdshus stod diskuterades. I brevet anges
att styrelsen inte kan acceptera den föreslagna bebyggelsen, dels på grund av dess omfattning – två
gånger så stor volym som det nedbrunna värdshuset – dels pga av att arkitekturen inte passar i
Djurgårdslandskapet. Styrelsen godtog brevet i huvudsak men önskade framhålla att även om FFE
inte är emot ny arkitektur bör ett återuppförande av det gamla värdshuset övervägas.
§ 10 Utflykt på Järvafältet
Allan Edblom föreslog en vårutflykt i Järvaområdet. Styrelsen var positiv till detta och beslutade
om planering av en utflykt den 13 eller 20 maj. Allan återkommer med tid och plats.
§ 11 Stadgerevision
Eftersom Torbjörn Schmidt inte var närvarande bordlades frågan.

§ 11 Nästa möte
Kommande styrelsemöte äger rum den 13 februari kl 18.
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