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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren ( t o m
§ 7), Gunilla Sterner Kumm, Anders Tranberg (fr o m § 8), Henrik Waldenström.
Adjungerad: Allan Edblom, Naturskyddsföreningen i Järfälla.
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Bitte Liberg, Anne Murray, Johan Tamm, Lennart Tonell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Protokollet från mötet den 27.10 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter
. Reserapport
Richard Murray har tillställt styrelsen en reserapport från World Urban Parks europeiska konferens i
Albi, Frankrike, den 2-7 oktober.
.Villa Klinten och ekodukt över Bergshamraleden
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle och Gunilla Sterner Kumm träffade den 1.11
Torsten Svenonius i Solna Stadshus. Ett ärende som behandlades var avstyckning och bygge av villa
på Villa Klintens tomt i Bergshamra. FFE redovisade sin syn på ägarens planer. FFE har därefter
meddelat tomtägaren att förbundet avstyrker byggnationen.
På mötet framförde Richard Murray förslag om en ekodukt över Bergshamraleden och har också
därefter tillställt Torsten Svenonius erfarenheter från ekodukter i bl a Australien.
. Ny ÖP för Stockholm
Ole Settergren, Anders Tranberg och Henrik Waldenström uppdrogs att arbeta fram ett förslag till
remissvar på det förslag till Översiktsplan för Stockholm som nyligen publicerats.
. Ljusfesten
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från årets ljusfest kring Brunnsviken, som fått många
positiva kommentarer. Ljusfesten har nu arrangerats i 10 år och Haga-Brunnsvikens Vänner avser
att dra igång en diskussion om hur ljusfesten kan utvecklas.
. Nationalstadsparksrådet 28 oktober
Richard Murray och Henrik Waldenström deltog i Nationalstadsparksrådets möte den 28.10.
då bl.a.Albanoärendet var uppe (se nedan). Trafikverket presenterade en preliminär utredning om
snabbcykelbanor från Kista till Norrtull. Planeringen så långt förefaller inte ge några större intrång i
Nationalstadsparken. En kombinerad cykelbro och ekodukt planeras vid Järva krog.
. Large Urban Parks kommitté inom World Urban Parks håller ett möte över videolänk den 8
december. Styrelsens medlemmar uppmanades att komma med förslag på frågor att ta upp.

§ 5 Albano
Referensgruppen för Albano har haft möte den 9 november. Nytt möte äger rum den 17.1 kl 09 30 i
Kräftriket, hus 16. Då behandlas landskapsbild och gestaltning, bl.a. med nya perspektivbilder.
Därefter kommer infrastruktur, vägar och järnvägar samt tillgänglighet att behandlas. Ett tredje
referensgruppsmöte ska behandla ekologi och spridningsvägar. Datum är ännu inte fastställda. Som
komplettering har Christian Laine inbjudits att hålla föredrag om landskap och kulturvärden den 20
januari kl 10 för hela projektgruppen och Henrik Waldenström om Nationalstadsparkens
naturvärden.
§ 6 Norrtullstomten
Ett nytt samrådsförslag finns, i vilket man kan se lite, men inte mycket mer grönyta. Märtha Angert
Lilliestråle fick i uppdrag att ordna ett nytt möte med Roger Mogert.
§ 7 Järvakilen
Allan Edblom rapporterade att i planbeskrivningen för Stäkets verksamhetsområde anges att fem
tallar ska avverkas för att bereda plats för en gång- och cykelväg norr om Rotebroleden. När nu
avverkning skett, kan det konstateras att drygt 70 tallar med en stubbdiameter över 20 cm har
avverkats. Stora delar av det mest värdefulla området i nyckelbiotopen har avverkats. Styrelsen
uppmanade Allan att göra en polisanmälan.
Rörande arbetet med att göra Igelbäcksområdet i Järfälla till naturreservat finns ett utkast. Planen
ska troligen vara klar i maj/juni 2017. Någon samordning med detaljplanearbetet för
Barkarbystaden verkar inte förekomma. Allan skulle försöka få se och tillställa styrelsen förslaget
till naturreservat som det nu ser ut innan det går till beslut.
Allan Edblom, Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle ska den 2.12 träffa Bygg-Vestas vice
vd Marcus Svensson angående byggnation i Järvakilen.
§ 8 Beckholmen
Detaljplan är på gång. Viktigt att FFE inte missar besluten rörande den planerade, stora
varvsbygganden. Henrik Waldenström kontaktar Peter Lundevall.
§ 9 Brunnsviken
Lennart Tonell rapporterade (per mail) att Brunnsviken har dålig ekologisk och kemisk status.
Åtgärder som behövs är fällning genom tillsats av aluminiumklorid till en kostnad på ca 8-9 mkr.
Vem ska stå för kostnaden? Tydligen är det lite svårt med kontakterna mellan Stockholm och
Solnapolitikerna medan det är ett bra samarbete mellan tjänstemännen i de båda kommunerna. Ett
problem är dagvattnet från Bergshamraleden och E4an. Från båtklubbarna kommer mängder av
föroreningar. Stockholm Vatten släpper ut ca 1000 ton fosfor per år till Lilla Värtan, som sedan
strömmar in i Brunnsviken. Vi behöver mer kunskap. Lennart Tonell och Torbjörn Schmidt ska
arbeta vidare med att ta fram mer underlag, bl a. från Stockholms stad, där frågan om att anlägga en
sluss i Ålkistan kan ha varit uppe för ett par decennier sedan.
§ 10 Djurgårdsbrunn
Richard Murray har uppmanat Djurgårdens hembygdsförening att komma med ett
ställningstagande. DHF:s ställningstagande blir viktigt för FFE.
§ 11 Årsmötesplanering
Datum för FFE:s årsmöte bestämdes till den 11.3. Förslag på lokal: Polishögskolan i Sörentorp.
Henrik Waldenström undersöker möjligheterna. I planeringen ingår guidad tur i området och
bussning från stan. Ett annat förslag var Manilla.

§ 12 Östlig förbindelse
FFE har levererat remissvar på samrådet om huruvida Östlig förbindelse innebär betydande
miljöpåverkan och bör förses med en miljökonsekvensbeskrivning. Remissvaret har utarbetats av
Henrik Waldenström och Richard Murray. AV FFEs remissvar framgår med all önskvärd tydlighet
att en östlig förbindelse kräver en miljökonsekvensbeskrivning. Remissvaret godkändes.
§ 13 Gröna Lund
Frågan är vad som nu planeras på tomten kv Skeppsholmsviken. Henrik Waldenström åtog sig att
kontakta Christer Fogelmarck, vd för Gröna Lund.
§ 14 FFE:s båttur
Beslöts att 2017 års båttur kommer att äga rum den 20 april.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum ombord på en Strömmabåt i vecka 50. Henrik Waldenström
återkommer med datum. Styrelsen beslöt att även denna gång subventionera deltagarnas julbord
med 200 kr per person.
Vid protokollet
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