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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Åke Hörjel, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard
Murray, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Lennart Tonell, Anders Tranberg, Henrik
Waldenström
Förhinder: Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet.
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg.
§ 3 Protokollet från mötet den 14 mars gicks igenom och godkändes.
§ 4 Rapporter
. Studentbostäder Lappkärrsberget.
Johan Tamm och Henrik Waldenström rapporterade från behandlingen av Kvarteret Filosofen i
Nacka tingsrätt den 23.3.
. Uppvaktning av Kristoffer Tamsons
Richard Murray har träffat landstingsrådet Kristoffer Tamsons och framfört förbundets syn på den
framtida planskilda korsningen vid Bergianska trädgården samt på Spårväg Citys dragning över
Ladugårdsgärde.
. Richard Murray rapporterade från Föreningen Rädda Järvafältets årsmöte. Stefan Lundberg,
Naturhistoriska Riksmuseet redovisade de mycket positiva effekter på fiskfaunan i Igelbäcken till
följd av de restaureringsåtgärder som gjorts, dels av Fastighetsverket inom Ulriksdals slottspark,
bl.a. en fisktrappa, dels av Solna Stad på Järvafältet, meandrar och en liten sjö, till en mycket
begränsad kostnad.
§ 5 Stallmästaregården
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har träffat ägaren, Anders Bodin. Förbundet för
Ekoparken motsätter sig starkt den av Solna stads kommunfullmäktige antagna detaljplanen för
Stallmästaregården. Den föreslagna tillbyggnaden är mycket omfattande och skadar
byggnadsminnet Stallmästaregården och det historiska landskapets kulturvärden. FFE och HagaBrunnsvikens vänner har gemensamt överklagat detaljplanen.
Överklagandet godkändes.
§ 6 Trafikverket och barriärerna i Järvakilen
Henrik Waldenström har fått ett brev från Olle Bernard, vice ordförande i Järvafältets ornitologiska
klubb, i vilket Bernard lämnar ett antal förslag till kompensationsåtgärder vid utbyggnad av
”Förbifart Stockholm”. Uppdrogs åt Bengt Rundquist och Torbjörn Schmidt att ta sig an arbetet
med ett helhetsgrepp på Järvakilen innefattande samtliga berörda kommuner. Ambitionen bör vara

att få Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla och Upplands-Väsby att samverka kring
Järvakilen för att behålla den som en grön kil i Stockholmsregionen.
§ 7 FFE:s båttur
FFE:s traditionella båttur äger rum den 23 april. Gunilla Sterner Kumm tar emot anmälningar och
rapporterade att 66 personer hittills anmält sig.
§ 8 Ekonomi
Anne Murray redogjorde för förbundets ekonomiska ställning. Kostnaderna för årsmötet uppgick
till cirka 5000 kronor. Fortfarande finns ett flertal medlemsföreningar som inte erlagt årsavgiften.
§ 9 Österleden
Frågan om finansieringen av leden kommer upp i trafikutskottet den 15 april. Henrik Waldenström
arbetar med ärendet. Beslutades att FFE står bakom en starkt kritisk ansats till Österleden, som blir
en motorled in i Stockholms innerstad. Henrik Waldenström och Richard Murray tillställer
trafikutskottet ett påpekande i frågan.
§ 10 Föreningskonferens 24 maj
Föreningskonferensen den 24 maj kommer att genomföras som en guidad vandring i samband med
Gröna Kilarnas dag. Barbro Århem är föreslagen som guide. Anne Murray, Bengt Rundquist och
Torbjörn Schmidt arbetar med planeringen av konferensen.
§ 11 Juridikseminarium
Mark- och miljööverdomstolens upphävande av Mark- och miljödomstolens dom rörande
detaljplanen för 150 000 kvadratmeter universitetslokaler och studentbostäder innebär en storskalig
stadsutveckling i Nationalstadsparken. Richard Murray kontaktar Gösta Blücher och Jan Darpö för
att hitta en dag för ett seminarium om juridiken kring nationalstadsparken och vad som bör göras
för att lagen ska fungera. Johan Tamm hjälper till med namn på personer som bör delta i seminariet.
§ 12 Hemsidan
Anne Murray hade gått igenom de engelska texterna. Vissa korrigeringar och större tydlighet
behövs. Beslutades att var och en som är ”undersidesansvarig” på hemsidan kollar vad som behöver
göras. Anne Murray undersöker om det går att enkelt byta ut den svenska texten i broschyren mot
engelsk och trycka upp en engelsk version inför konferensen Large Parks. Innehållet i
konferensmapparna bör förberedas före sommaren. Anne Murray arbetar med ärendet.
§ 13 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande:
Richard Murray
Vice ordförande:
Märtha Angert Lilliestråle
Kassör:
Anne Murray
Vice kassör:
Lars-Åke Hörjel
Sekreterare:
Gunilla Sterner Kumm
§ 14 Firmatecknare
Beslutades att förbundets firma tecknas av ordföranden, Richard Murray, kassör Anne Murray och
vice kassör Lars-Åke Hörjel var för sig
§ 15 Övriga frågor
. Hagadagen
Märtha Angert Lilliestråle meddelade att Hagadagen äger rum den 30 maj. Haga-Brunnsvikens
vänner kommer att ha ett tält. Sivert Lindbloms skulpturer kommer att återinvigas och det blir

Bellmanföreställning på Stora pelousen.
. Events
Märtha Angert Lilliestråle har diskuterat Tough Viking med Djurgårdsförvaltningen och
aktualiserade frågan om vad som är kulturvärden.
. Nationaldagsgaloppen
Henrik Waldenström kommer att medverka och tala om parken.
§ 17 Kommande möte
Nästa sammantaräde äger rum måndagen den 1 juni kl 17 hos Lennart Tonell, Rundkyrkoallén 14 i
Bromma.
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