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Sammanträde hos Lennart Tonell i Bromma
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn
Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Johan Tamm, Anders Tranberg
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet.
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett tillägg.
§ 3 Protokollet från mötet den 13.4 gicks igenom och godkändes.
§ 4 Rapporter
. Nationalstadsparken 20 år
Den 21 maj firades Nationalstadsparken 20 år med en ceremoni vid Ulriksdals slott. Förbundet för
Ekoparken till delades WWF:s pris på 50 000 kronor ur Elisabeth Jihdes minnesfond. Richard
Murray tog emot priset. I sitt tal fokuserade han bland annat på hur utsatt parken är. Från styrelsen
och WWF talade även Henrik Waldenström.
. Haga-Brunnsvikens vänner 25 år.
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från jubiléet och Hagadagen som ägde rum den 30 maj.
Sivert Lindbloms skulpturer hade återinvigts. Det dåliga vädret till trots hade jubiléet blivit trevligt
med musik, körsång, teater och en god stämning.
. Föreningskonferens på Järvafältet
Richard Murray rapporterade från den föreningskonferens som FFE ordnat på Järvafälet i samband
med Gröna Kilarnas dag den 24 maj. 20 pers hade deltagit i bussturen till bl a Eggeby gård, Hästa
gård, Stockholmsporten och nya begravningplatsen. Guider hade berättat om de olika platserna.
FFE bjöd på resan och erbjöd matig macka och dryck till självkostnadspris. Turen hade varit
mycket lyckad.
. Kvarteret Filosofen
Johan Tamm och Peter Schantz har varit med på syn på Lappkärrsberget. Peter Schantz har ett bra
material.
. Tough Vikings
Märtha Angert Lilliestråle meddelade att hon kommer att ta upp Tough Vikings på kommande möte
i skötselutskottet.
. FFE:s båttur
Gunilla Sterner Kumm rapporterade att FFE:s traditionella båttur, som detta år ägde rum den 23
april, hade samlat drygt 70 deltagare.

. Uppvaktning av Österledsutredarna
Henrik Waldenström och Lennart Tonell har träffat österledsutredarna. Konstaterades att man
jobbar i en frusen ideologi. 17 miljarder har kalkylerats för Österleden. Henrik tillställer
trafikutskottet ett påpekande.
. Bellevueparken
Anders Tranberg deltog när skötselutskottet gick igenom Bellevueparken. Av Anders mailrapport
till styrelsen framgår att återplaneringen i stort sett ser bra ut.
. Solnas översiktsplan
Gunilla Sterner Kumm rapporterade från ett informationsmöte rörande samrådsversionen av
översiktsplan 2030. De fastställda fördjupade översiktsplanerna ska, ska enligt direktiven för
översynen av översiktsplanen, fortsätta att gälla och ligga som grund för den nya översiktsplanen.
De fördjupade översiktsplanerna är därmed aktualitetsförklarade. Konstaterades att endast en
partiell överdäckning av östra delarna av Bergshamravägen nämns i samrådsversionen. Uppdrogs åt
Gunilla Sterner Kumm att för några i FFE:s styrelse ordna en utflykt till Vallentuna för att titta på
den ”sociodukt” som uppförts där.
§ 5 Stallmästargården
Länsstyrelsen avslog i maj FFE:s och Haga-Brunnsvikens vänners gemensamma yrkande om
upphävande av detaljplanen och menade att de angivna skälen inte utgjorde grund för att upphäva
planen. Fram till den 26.6 finns möjlihet att gå vidare. Richard Murray och Märtha Angert
Lilliestråle utarbetar ett överklagande till Mark- och Miljödomstolen.
Konstaterades att miljölagstiftningen är kraftigt urholkad. FFE bör anordna ett juridikseminarium.
En arbetsgrupp kring detta bör inrättas, vilken ingår Johan Tamm, Ole Settergren och Lennart
Tonell.
§ 6 Bergianska
Förbundet har kontaktats med synpunkter om att Plantagen borde flyttas från platsen. FFE
ifrågasätter Plantagen och skulle hellre se en verksamhet med en annan inriktning, typ den som
Rappne bedriver i Ulriksdal. Märtha Angert Lilliestråle tar kontakt med Gunvor Larsson på
Bergianska. HÄR TALADES DET OM TRE BREV, VARS INNEHÅLL VI STÄLLER UPP PÅ....
§ 7 Large Parks
Nu processas abstracts som tar upp olika teman. Ett 30-tal bedöms som intressanta att presentera.
C.a 20 papers har inkommit. 2 referensgrupper – en för parker och en för vetenskapliga papers. Key
note speakers verkar bra. Henrik Waldenström och Lars Nyberg öppnar konferensen och presenterar
parken.
§ 8 Övrig fråga
Bitte Liberg föreslog en skrivelse rörande utbyggnaden av Årstafältet och utveckling av en
landskapspark. I en eventuell skrivelse bör en utgångspunkt tas i kopplingen till
nationalstadsparken. Bitte gör ett förslag till skrivelse som cirkuleras i styrelsen före den 9.6.
§ 9 Nästa möte
Kommande styrelsemöte äger rum kl 17.30 den 18 augusti hos Richard Murray.
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