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Sammanträde på förbundets kansli i Stora Skuggan
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Klas Langels, Bitte Liberg,
Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm
Förhinder: Elisabeth Hedin, Anne Murray, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Anders Widell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes
§ 4 Rapporter
. Spårvägen över Ladugårdsgärde
Anne Murray har kontaktat projektgruppen på SL
. Ljusfesten runt Brunnsviken
Ljusfesten ägde rum den 6 november och blev en succé. Cirka 4000 personer hade sökt sig till Haga
och framförandet av Tintomara där. Även vid Kafé Sjöstugan i Bergshamra hade mängder av
människor samlats. Konstaterades att ett program för barn samt mera musik på vattnet behövs till
nästa år. Haga-Brunnsvikens vänner har hittills rekvirerat 3000 kr av de 5000 kr som de beviljats av
FFE som bidrag till ljusfesten. De återstående 2000 kr kommer att rekvireras.
. Vattenfallet i Hagaparken
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från ett möte på Kgl slottet den 28 oktober, där alla berörda
samlats för att ge sin bild av nuläget i detta utvecklingsprojekt. Projektet har nu sponsorer. Ett
underlag som ska lämnas in till Länsstyrelsen ska tas fram. Invigningen av vattenfallet är planerad
att äga rum den 13 juni 2013.
. Tunnelmynningarna vid Roslagstull
Richard Murray rapporterade från ett referensgruppsmöte och visade två förslag. Konstaterades att
Vägverket och staden bör initiera en landskapsanalys. Vid ett kommande möte kommer
bullerskydd vid Ladviksstråket samt vid E4:an att diskuteras.
. Lindgården
Mark- och miljödomstolen har avslagit FFE:s och andras överklagande rörande den nya
detaljplanen för Lindgården. Domstolen hävdar bl a att hotellbyggnaden inte är att anse som ett
”hotellkomplex”. Domstolen förbiser ”skada på det historiska landskapets kulturvärden”. Detta
hade varit meningsfullt att överklaga. Dom har dock redan fallit (2011-10 11).
. Kungens råd
Richard Murray rapporterade från mötet. Stadsbyggnadskontoret presenterade en nya plan för
Albano (se § 7). Richard Murray framförde förbundets uppskattning av vissa förbättringar men
framhöll att volymen – som nu är uppe i 166.000 kvm bta – är för stor, att spridningsvägen blir för

svag, den visuella skadan på det historiska landskapet är för stor, Roslagsvägen för bullrig.
Planer presenterades för en rivning och nybyggnation av Uggleviksreservoaren. Den blir något
högre men har i övrigt en liknande utformning.
§ 5 Ekonomi
Klas Langels rapporterade att förbundets ekonomi är god. Efter påminnelse har ytterligare
medlemsavgifter kommit in. Beslutades att Klas Langels och Anne Murray till nästa sammanträda
tar fram ett förslag på hur FFE ska förfara med föreningar som inte betalat medlemsavgiften de
senaste åren.
§ 6 TV-eken
Ett antal styrelsemedlemmar har agerat i FFE:s namn i frågan om eken. Detta godkändes av mötet.
Richard Murray författar en text om varför FFE engagerat sig i ärendet. Texten läggs ut på
förbundets hemsida.

§ 7 Albano
Nytt förslag föreligger. Vissa förändringar till det bättre har skett såsom att två höga torn och det
lysande skärmtaket tagits bort, byggnaderna närmast Brunnsviken har sänkts något och taken gjorts
gröna. Samtidigt har byggvolymen ökats och kontoret har av politikerna fått i uppdrag att planera in
ytterligare 500 studentbostäder. Frågan rörande kommunikationen KTH – Universitetet - Karolinska
är inte löst. Nytt samråd, dvs ett omtag, är nödvändigt. Richard Murray och Märtha Angert
Lilliestråle arbetar med ärendet.

§ 8 Uppföljning av 13-okoberkonferensen
Konferensen ”Kungliga nationalstadsparken – Möjlighet eller hinder” ägde rum på Naturhistoriska
Riksmuséet den 13 oktober. Det välbesökta seminariet arrangerades av KDF, Statens
Fastighetsverk, FFE och Kommittén för Gustavianska parken. Flera personer ur FFE:s styrelse
deltog i seminariet. Den 21 december kommer arrangörerna att ha en uppföljning av seminariet.

§ 9 Galoppen på Ladugårdsgärde
Arrangörerna menar att tävlingarnas första år ska vara ”ett testår”. FFE anser att slitaget på marken
blir omfattande då arrangemanget kommer att ta många dagar i anspråk med bl a tung trafik. FFE
anser vidare att tidpunkten för tävlingarna i juni är olämplig framför allt med tanke på fåglarnas
häckning. Henrik Waldenström har lagt fram ett förslag rörande inventering och skydd för lärkorna.
Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström bevakar ärendet.

§ 10 Föreningskonferens rörande länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan
Länsstyrelsen arbetar med att ställa samman ett samlat förslag, som troligen kommer att ställas ut i
början av 2012. Som datum för FFE:s föreningskonferens föreslogs 19 januari 2012.

§ 11 Bergianska
Lars-Gunnar Bråvander rapporterade att tre alternativ för dragning av vägen under Roslagsbanan
föreligger. Samtliga innebär intrång i parkmiljö. Formell MKB behövs innan beslut tas. FFE
förordar en undergång för mindre fordon där nuvarande överfarten finns. Lars-Gunnar Bråvander
arbetar med ärendet.

§ 12 Djurgårdsbrunn
Möte den 25 november med miljöpartiets representant Stefan Nilsson.

§ 13 Ryttarstadion
Framtida problem konstaterades. Ridskolorna är uppsagda. Bitte Liberg bevakar ärendet.
§ 14 Förbundets årsmöte
Datum för kommande årsmöte fastställdes till den 10 mars 2012.
§ 15 Nästa sammanträde
Kommande styrelsesammanträde äger rum i samband med julmiddag ombord på Waxholm III den
12 eller 13 december.
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