Förbundet för Ekoparken
Styrelsen
Sammanträde 2016-06-02 hos Johan Tamm, Högbergsgatan 28
Närvarande: Lars-Åke Hörjel, Bitte Liberg, Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray, Bengt
Rundquist, Ole Settergren (till och med punkt 4), Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Johan
Tamm och Lennart Tonell
Återbud: Anne Murray, Anders Tranberg, Henrik Waldenström
1. Richard Murray öppnade sammanträdet och utsågs att skriva dagens protokoll. Gunilla
Sterner Kumm utsågs att justera protokollet.
2. Protokoll från föregående sammanträde godkändes och lades till handlingarna.
3. Rapporter
a. Richard Murray rapporterade att han skickat ut ett pressmeddelande för att
protestera mot planerna att bygga flyktingbostäder nedanför Borgen på
Ladugårdsgärde. I pressmeddelandet framhålls att det finns gott om mark på andra
håll inom Stockholms stad och att den plats som nu valts är betydligt mindre lämpad
än mindre känsliga platser inom Nationalstadsparken såsom Storängsbotten, Albano
och Norrtull. Valet av plats vittnar om en strävan att montera ned skyddet för
riksintresset. Pressmeddelandet godkändes.
b. Båtturen gick trots god uppslutning back med ca. 2.000 kr. Lars-Åke Hörjel ska förhöra
sig om båthyran.
c. Seminariet om juridiken kring Nationalstadsparken gick av stapeln på
Vitterhetsakademien den 20 maj med ca 30 deltagare. Det anordnades tillsammans
med Kommittén för Gustavianska Parken. Talare var Erik Casten Carlberg, Gösta
Blücher, Christian Laine och Richard Murray. Diskussionen leddes av Johan
Hirschfeldt. Richard Murray gör en PM om viktiga slutsatser. Till mycket stor del kom
diskussionen att handla om Århuskonventionen, vars ordförande för den kommitté
som övervakar tillämpningen, Jonas Ebbesson, deltog i seminariet. Flera av
förbundets medlemsorganisationer deltog i seminariet. Vitterhetsakademien kan ev.
tänkas vilja ge ut en skrift i detta ämne.
d. Vid Nationalstadsparksrådets nyligen avhållna möte togs på förbundets initiativ upp
Östlig förbindelse/Österleden, varvid Lars Lilja gav en lägesorientering. Alltjämt
planeras en infart vid Lindarängsvägen. Richard Murray påtalade det otidsenliga att
planera för en kraftigt ökad biltrafik och att detta inte blir en förbifart utan en infart
till innerstaden, tvärs över Nationalstadsparken. Richard Murray väckte frågan om
vanskötseln av fastigheter vid Lidingöbro och vad Stockholms stad gör åt detta.
Stockholms stad ska rapportera om detta vid nästa möte. Länsstyrelsen lade fram en
plan för utnyttjandet av de 100 milj kr som länsstyrelsen tillsammans med
Trafikverket och Stockholms stad förfogar över. Richard Murray uttryckte förbundets
uppfattning att alltför litet medel skulle komma att anslås åt naturvårdande åtgärder
med syfte att stärka den biologiska mångfalden, ca 20 miljoner, och lade fram en lista
på naturvårdsåtgärder, bl.a. ägnade att stärka spridningsvägar. Denna skrivelse
godkändes av styrelsen (biläggs). Länsstyrelsen framhöll att planen är rullande och
kan komma att successivt omprövas (planen biläggs protokollet). Länsstyrelsen
presenterade en kommunikationsstrategi. Den tar i första hand sikte på

besöksnäringen – vilket är lovvärt – men missar att framhålla vikten för
stockholmarnas hälsa, klimatet i staden och andra ekosystemtjänster. Detta
påtalades av förbundets och WWFs representanter. Vid sammanträdet deltog ffg den
nye ståthållaren, Staffan Larsson. En ny KDF-chef är också utsedd, Magnus
Andersson. Han tillträder den 1 september.
e. Bengt Rundquist har deltagit i planeringen för ”Guide till tystnaden”. Hittills har detta
bara gällt naturreservat i Stockholmsområdet. Bengt ska ta upp tysta områden inom
Nationalstadsparken.
f. Bengt har tillsammans med Gunilla Ingmar planerat en mindfulnesspromenad i
Skuruparken att äga rum när naturreservatet träder i kraft, vilket är den 4 juni,
förutsatt att ingen dessförinnan överklagar ärendet.
g. Lennart Tonell rapporterade att han deltagit i ett stort antal
bostadsbyggnadsseminarier. Vid ett av dessa pläderade Jerker Söderlind energiskt
för att bebygga Ladugårdsgärde.
h. Ole Settergren har förmedlat ett erbjudande från en filmmakare, Micke Agaton, att för
15.000 kr göra en 3 minuters film om Nationalstadsparken. Beslutades att Ole gör en
skiss på uppläggningen och att, om vi får fram en bärande presentation, anta
erbjudandet.
i. Bengt Rundquist påtalade att den regionala utvecklingsplaneringen (RUFS 2050)
behandlar den gröna infrastrukturen vid en konferens den 22 juni. Detta bevakas av
Bengt, Lennart Tonell och Henrik Waldenström.
j. Planerna på att ev. låta Österledens avfart vid Ladugårdsgärde mynna i Valhallavägen
har påtalats av personer, som menar att ett mindre intrång i Nationalstadsparken
vore ett mindre ont.
k. Bengt Rundquist rapporterade att Strömma inte vill släppa domännamnet
www.ekoparken.se.
4. Viktiga frågor att bevaka:
a. Norrtull/Stallmästaregården – Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray. Förbundet
har lovats ett möte före midsommar med Roger Mogert rörande Norrtullstomten.
b. Djurgårdsbrunn – Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och, som representant för
Djurgårdens Hembygdsförening, Fredrik von Feilitzen. Möte på Proventus kontor den
9 juni.
c. Minnesmärke över tsunamins offer nära Blockhusudden. Richard Murray har varit på
informationsmöte, där även representant för Djurgårdens Hembygdsförening deltog.
En tävling är utlyst och en redovisning är utlovad innan juryn går vidare med ett urval
av förslag.
d. Bergshamra och Bergshamraleden – Gunilla Sterner Kumm. Gunilla berättade att
Bergshamra centrum nyligen återinvigts efter renovering. Utredningen rörande
Bergshamraledens överdäckning beräknas vara klar under hösten.
e. Bergianska trädgården – Richard Murray ska träffa Catarina Rydin, den nya
föreståndaren, den 14 juni för att diskutera passagen över/under Roslagsbanan.

Märtha Angert Lilliestråle och Torkel Tigerschiöld har träffat Rydin och talat om att
återskapa odlingsområden.
f. Lidingöbro – Lennart Tonell åtog sig att efterfråga vad Stockholms
stad/exploateringskontoret gör för att få ordning på området. Lennart och Richard
ska träffa boende på Lidingöbro den 7 juni.
g. Albano – Anders Tranberg och Richard Murray. Akademiska hus har svarat på
förbundets förfrågan och föreslagit ett möte för att diskutera hur de ekologiska
kvaliteterna ska säkerställas och följas upp under den omfattande byggnation som nu
ska sättas igång.
5. Ekonomisk redovisning av konferensen Large Parks in Large Cities bordlades.
6. Föreningskonferens i höst. Förslag väcktes att arrangera en konferens kring Stockholms
Sjögård, ev. med avslutning på Sjöhistoriska museet. Bengt Rundquist och Märtha Angert
Lilliestråle åtog sig att börja planera detta.
7. Förbundets engelska hemsidor behöver förbättras. Bengt Rundquist kontaktar Anne Murray
för att undersöka vad som hänt med de engelska texter som tagits fram. Richard Murray ska
förse Bengt med nyheter som kan läggas ut på hemsidan för Large Parks.
8. Richard Murray har återkallat överklagande av länsstyrelsens beslut rörande utformningen
av ett förbud mot att fälla träd i Nationalstadsparken på ej detaljplanelagt område efter att
Bitte Liberg samrått med länsstyrelsen i frågan. Beslutet godkändes.
9. Torbjörn Schmidt har sett över förbundets stadgar och har ett antal förslag till förändringar.
Richard skickar ut Torbjörns förslag för diskussion på nästa styrelsemöte.
10. Diskuterades Kolkajen, kvarteret längst ut mot Värtan på gasverksområdet, som är föremål
för samråd till den 21 juni. Bitte Liberg föredrog förslaget och redovisade en del smärre
invändningar: färgsättning, ”råttburar” för studenter m.m. Den stora frågan är utbyggnaden i
vattnet. Fyra hela kvarter byggs på utfylld mark eller pålar. Estetiskt har vi kanske inte några
invändningar, men om detta blir ett prejudikat kan det få tråkiga konsekvenser. Uppdrogs åt
Bitte och Richard Murray att färdigställa ett samrådsyttrande, cirkulera det inom styrelsen
och skicka in det.
11. Nästa sammanträde den 24 augusti kl 18. Plats meddelas senare.
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