Förbundet För Ekoparken
Protokoll, styrelsemöte 2 september 2013
Plats: Hos Lennart Tonell, Bromma
Närvarande: Richard Murray, Torbjörn, Lennart Tonell, Bengt Rundquist, Bitte Liedberg, Anne Murray,
Märta Angert, Anders Widell och Ole Settergren
1. Ordföranden Richard Murray öppnade mötet
2. Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 12 juni 2013 godkändes.
4. Skötselrådet. Beslöts att Märta Angert Lilliestråle framgent bör närvara vid skötselrådets
möten.
5. Lillhaga. Ärendet ligger hos riksantikvarieämbetet. Märta Angert Lilliestråle följer ärendet.
6. Lappkärrsberget. Henrik Waldenström är ansvarig för att bevaka ärendet och skriva
samrådsyttrande.
7. Hästa gård. Verksamheten har haft problem och nya ägare har tillträtt. Förhoppningsvis ska
det fungera bra.
8. Fisksjöäng. Märta Angert Lilliestråle har deltagit i två dagars arbete om en ny verksamhet
föreslagen av Carola Magnusson. Konceptet går ut på att visa hur det går att hushålla med
naturresurser. Motormännens gamla hus föreslås ersättas av ett stort nytt hus. Förbundet
ser risker i att detta kommer att kräva tillfarter, parkeringsanläggningar m.m. i en känslig
miljö.
9. Ur & Skur vill göra en förskola på en parkeringsplats nära Fiskartorpets motionsanläggning.
Anders Widell fick i uppdrag att bevaka ärendet. Kanske är en bättre plats Barnens
timmerstuga vid Stora Skuggan.
10. Hagaparken har erhållit utmärkelsen Nordic Green Space Award. Märta Angert Lilliestråle
deltog i Sveriges Stadsträdgårdsmästares konferens där utmärkelsen delades ut.
11. Bellevueparken. Christian Laine, Kommittén för Gustavianska parken har invändningar mot
att plantera lärkträd på området för tidigare lönnar. Christian ska utforma en skrivelse med
invändningar mot planen. Märta framförde kritik mot den tråkiga markutformningen.
12. Bensinstationstomten. Richard Murray har åtagit sig att ordna ett möte med handläggare på
stadsbyggnadskontoret om bensinstationstomten.
13. Stallmästargården. Märta Angert Lilliestråle och Richard Murray har talat med
kommunalrådet i Solna, Anders Ekegren, för att ordna ett möte om Stallmästargården, dess
utformning i olika avseenden samt dess planerade tillbyggnad. Förbundet har vänt sig
kraftfullt mot nyligen presenterade planer.
14. Rapporter
Freden i Bellevu. Richard Murray hade genom näringsdepartementet fått bekräftat att
besked om de 100 miljoner kronorna som parken skulle få i kompensation för intrånget i
Bellevueparken kommer i budgetpropositionen 15 september.
Nationalstadsparksrådet. I rådet presenterades planer för förbättringar av området runt
Brunnsviken. Detta kan bli det första område som blir föremål för förbättringsåtgärder med
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stöd av de 100 miljoner kronorna. Det är viktigt att vi gör oss gällande – annars blir det
endast fastighetsägarna som hörs i planeringen.
Protokoll från skötselrådet och nationalstadsparksrådet har skickats ut.
Tough Viking. Märta Angert Lilliestråla var observatör vid Tough Viking-tävlingen 1
september.
Remisser
Yttrande över Den Gröna promenadstaden har utarbetats av Henrik Waldenström och
Richard Murray. Yttrandet godkändes.
Yttrande över förslag till detaljplan för kv. Ängsbotten har utarbetats av Lennart Tonell och
Richard Murray. Yttrande godkändes.
Yttrande rörande kv Växten har utarbetats av Richard Murray i samråd med boende i
Bergshamra. Yttrandet godkändes.
Enklare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34). Richard Murray föreslog ett kort yttrande
som yrkar på att utredningens förslag förpassas till papperskorgen. Styrelsen godkände detta.
Föreningskonferens
Föreningarna kallas till konferens om användningen av de 100 miljoner kronorna den 8
oktober i Klubbarnas klubb, Djurgårdsvarvet. Anne Murray ordnar smörgåsar och dryck.
Bengt Rundquist skickar ut inbjudan som Richard Murray utarbetar.
Trädskydd
Stockholms stad har utarbetat kompletteringar av tre detaljplanelagda områden med privata
tomter – Ekhagen, Gärdesstaden och Diplomatsstaden. Uppdrogs åt Bitte Liberg att utarbeta
yttranden.
Hjorthagstornet
Bitte Liberg och Richard Murray uppdrogs att utarbeta yttranden på förslaget till detaljplan
för det mycket höga tron som föreslås ersätta den stora gasklockan.
Nationalsdagsgaloppen
Märta Angert Lilliestråle deltar i utvärderingen av arrangemanget.
Vid protokollet
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