Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Protokoll

2014 08 20

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1
Närvarande: Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt,
Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Åke Hörjel, Ole Settergren, Johan Tamm, Henrik
Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter tillägg om Polishögskolan
§ 3 Protokollet från mötet den 10 juni gicks igenom och godkändes
I samband med genomgången rapporterade Richard Murray att frågan om arrangemang i parken ska
att tas upp på nästkommande Skötselråd och på Nationalstadsparksrådet av Henrik Waldenström.
Beträffande Spårväg City beslöts att Anne Murray ordnar ett möte med bl a Trafikkontoret, SL och
projektledaren för Spårväg City. Carola Magnussons planer för Fisksjöäng tas upp på
nästkommande Skötselråd.
§ 4 Rapporter
. Hagadagen
Hagadagen äger rum den 30 augusti. FFE har i år inte blivit vidtalat för att medverka med
informationsbord. Bengt Rundquist och Gunilla Sterner Kumm kommer att medverka.
. Samtal med ståthållaren
Richard Murray har haft möte med Gunnar Holmgren, som har stort intresse för de juridiska
frågorna kring parken. Styrelsen konstaterade att en grupp borde skapas för att driva frågorna kring
lagstiftningen om skydd och miljö. Johan Tamm ombeds att försöka få till stånd en sådan grupp.
. Upprustning av Galärparken
Frågan bör att tas upp på Skötselrådet.
. Debatt om planprocessen
Richard Murray, Ole Settergren m fl har på SNS deltagit i en debatt om planprocessen med Slussen
som exempel. Visst stöd uttrycktes där för en s.k. omvänd planprocess, d.v.s. att man börjar med
samråd om en områdesplan, därefter tar fram detaljplan.
. Nobelcenter invid Gröna Lund
Richard Murray lanserade tanken att föreslå att det planerade Nobel Center på Blasieholmen skulle
kunna förläggas på den tomma tomten invid Liljevalchs och Gröna Lund. Därmed skulle
Blasieholmen räddas undan denna bebyggelse samtidigt som tomten invid Gröna lund skulle få en
rimlig användning istället för jättelika berg- och dalbanor. Projektet borde dock bantas. Styrelsen
uttryckte intresse för saken. Beslöts att låta höra ej närvarande styrelsemedlemmars åsikt i frågan.
§ 5 Polishögskolan
Föreslogs att ett särskilt möte ordnas med polishögskoleområdets nya ägare. Mötet skulle

kombineras med studiebesök och rundvandring på området. Förslag på dagar för mötet: 12.10 eller
19.10. Torbjörn Schmidt och Lennart Tonell planerar mötet.
§ 6 Föreningskonferens om Järvakilen
Konferensen ska vara öppen för alla FFE:s medlemsföreningar. Föreningar som ska få speciell
inbjudan: SNF Sollentuna, Föreningen Rädda Järvafältet, Norra Järva Hembygdsförening,
Föreningen Järva folkets Park, Friluftsfrämjandet Norra Järva. Särskilt inbjudna att redogöra för
planer bör vara Trafikverket, Järfälla kommun och Stockholms stad. Som datum för konferensen
föreslogs den 23 oktober kl 17. Plats: Överjärva gård. Beslutades att FFE bjuder på smörgås och
dryck. Richard Murray, Bengt Rundquist och Torbjörn Schmidt arbetar med planeringen.
§ 7 Domstolsärenden
. Albano - Detaljplanen är upphävd av Mark- och miljödomstolen. Stockholms kommun väntas
överklaga och begära prövningstillstånd.
. Kvarteret Växten i Bergshamra – Länsstyrelsen har avslagit byggnadsnämndens bygglov bl a med
motiveringen att lysande glaspartier kommer att störa miljön i norra Brunnsviken.
. Hjorthagstornet - FFE har överklagat Gasklocka 3 och 4 i detaljplanen. Bitte Liberg ska följa upp
ärendet.
. Manskapet och Mässen i Sollentuna – FFE förbereder genom juridiska ombudet Gunilla Högberg
Björck begäran om prövningstillstånd.
§ 8 Österleden
Stockholms handelskammare håller lunchmöte om Österleden den 26.8. Henrik Waldenström avser
att delta. Handelskammaren driver en östlig förbindelse.
§ 9 Large Parks-konferensen
Referensgruppsmöte ska hållas den 30 september. Begränsad del av finansiering är klar, men
administrationen av konferensen är fortfarande inte i hamn. ”Final call” ska gå ut i början av hösten.
§ 10 Nationalstadsparksrådet
Kommande möte i Nationalstadsparksrådet äger rum den 16 september. På dagordningen finns bl a
strategi för användning av utvecklingsanslaget på 100 Mkr, lägesrapport kring uppsikt över parkens
utveckling, åtgärdsplan Brunnsviken runt, samt samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet.
§ 11 Faddrar för medlemsföreningarna
Vid föregående möte beslutade styrelsen att var och en i styrelsen skulle vara ”fadder” för fyra
medlemsföreningar. Vid dagens möte valde några styrelsemedlemmar föreningar. Anne Murray
tillställer styrelsen en lista över alla medlemsföreningar så att beslut kan tas om ”fadderskapen”.
§ 12 Kommande möten
Närmast följande styrelsemöten äger rum den 30.9 kl 18.00 hos Anne Murray och den 4.11 kl 18.00
hos Bitte Liberg.
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