Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

Protokoll
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Sammanträde ombord på Waxholm III
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn
Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Lennart Tonell, Anders Tranberg,
Henrik Waldenström
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Bengt Rundquist
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Protokollet från mötet den 4 november gicks igenom och godkändes.
§ 4 Utvecklingsstrategin för Bergshamra
Gunilla Sterner Kumm och Anders Tranberg bevakar hur träd och grönområden drabbas i den
föreslagna förtätningen av stadsdelen och ger förslag till FEE:s eventuella agerande.
§ 5 Spårvägen över Ladugårdsgärde
Projektet har tillfälligt stoppats upp av landstinget, vilket ger mera rådrum för vårt önskemål om
samråd rörande Lindarängsvägen. Richard Murray försöker få till stånd ett möte med SL och
Trafikkontoret i Stockholm.
§ 6 Dp Brofästet
Richard Murray och Bitte Liberg har för FFE:s räkning författat och sänt in ett yttrande över den
utställda detaljplanen för Brofästet, i vilket bl a framhålls att detaljplanen medför påtaglig skada för
riksintresset Kungliga Nationalstadsparken genom att bygga för högt och nära stranden och lämna
för litet utrymme för grönytor. Yttrandet godkändes.
§ 7 Överklagande Albano till MMÖD
Richard Murray har överklagat detaljplanen till Mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet
godkändes.
§ 8 Överklagande Hjorthagstornet till MMD
Länsstyrelsen har avvisat FFE:s överklagande. FFE har överklagat till Mark- och miljödomstolen
och begärt muntlig förhandling och syn på plats i ärendet. Yttrandet godkändes.
§ 9 Länsstyrelsens utvecklingsstrategi: naturvårdsåtgärder
Strategin togs upp på det senaste mötet i Nationalstadsparksrådet. Konstaterades att FFE har
bidragit till att uppmärksamma stränderna.
§ 10 Uppföljning av Järvakilen
Föreningskonferensen om Järvakilen 2014-10-23 gav uppslag till uppföljning på flera punkter – se
protokoll 2014-11-04. Ansvariga för olika delar påmindes om sina uppgifter.
§ 11 Ryttareken
FFE har i ett pressmeddelande påtalat att den 5-600-åriga eken sågades ned i nattens mörker den 13

november. Eken stod 20 meter utanför gränsen till nationalstadsparken. Lagen föreskriver att ej
heller utanför ett riksintresses gränser får åtgärder vidtas som påtagligt skadar
riksintresset. Förbundet övervägde att polisanmäla brott mot miljölagen. Någon åtalsanmälan
kommer inte att göras.
§ 12 Skötselutskott i Nationalstadsparksrådet
I enlighet med Länsstyrelsens förslag bildade Rådet vid sammanträdet den 5.12.2014 ett
skötselutskott, som skall komplettera rådets arbete för vården av nationalstadsparken genom att
behandla operativa frågor rörande skötsel, underhåll, verksamheter och upplåtelser. Utgångspunkt
för arbetet är Vård- och utvecklingsplanen för Kungliga Nationalstadsparken. Beslutades att
Richard Murray företräder FFE i Skötselutskottet som ordinarie ledamot med Märtha Angert
Lilliestråle som första och Anders Transberg som andra ersättare.
§ 13 Bergianskas undergång
Arbetena är tillfälligt avbrutna för omtag med bygglov och ev. detaljplan.
§ 14 Konferensen Large Parks
Programmet klart i stort. WWF har ställt upp för att finansiera en kortare arbetsinsats av Birgitta
Sandström Lagercrantz, en van konferensarrangör, för att göra en handlingsplan och att se till att
arbetet med konferensen fortskrider i rätt takt.
§ 15 Nobelcenter i Albano
I arbetet mot att lokalisera ett nytt Nobelcenter till Blasieholmen har arbetsgruppen föreslagit
Albano som lämpligt alternativ. Richard Murray gjorde vid demonstrationen den 2014-12-10 klart
att FFE ser detta som mycket olämpligt. Arbetsgruppen har trots detta inte släppt tanken.
§ 16 Invigning av Norra Länken
Invigningen ägde rum den 30 november i närvaro av kungen och kronprinsessan. Märtha Angert
Lilliestråle var inbjuden att delta. Richard Murray, som förhandlat fram överenskommelsen om att
vägverket/Trafikverket skulle få bygga genom att gräva sig fram från markytan genom
Bellevueparken, var däremot inte inbjuden. Richard Murray firade tillsammans med Claes Trygger
och Peter Schantz avstängningen av Björnnäsvägen.
§ 17 Inbjudan KDI
FFE har av Kungliga Djurgårdens Intressenter inbjudits att 2015-02-11 komma och informera om
parken. Beslöts att Richard, Märtha, Henrik och Ole träffar KDI:s styrelse.
§ 18 Inbjudan Per Arwidsons stiftelse Granen
Richard Murray har från Per Arwidssons stiftelse fått en inbjudan om att 2015-01-22 komma och
berätta om konferensen Large Parks.
§ 19 Inbjudan Djurgårdsbrunn
Richard Murray har inbjudits till DAP arkitekter att informeras om hur tankarna går kring
Djurgårdsbrunn, som Proventus sedan länge äger och önskar utveckla.
§ 20 Årsmöte
Årsmötet beslutades äga rum den 14.3.2015. Som eventuell plats nämndes Stora Skuggan.
§ 21 Kommande möten
§ 22 Solna hyresgästförening valdes in som ny medlem.

Kommande styrelsemöte äger rum den 21.1 kl 18.00 hos Ole Settergren
Mötet därefter den 23.2 kl 18.00 hos Johan Tamm
Vid protokollet

Justeras

Gunilla Sterner Kumm

Richard Murray

