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Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Åke Hörjel, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard
Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Protokollet från mötet den 18 januari gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
I samband med protokollsgenomgången godkändes det inskickade remissvaret på Stockholms
översiktsplan.
Vidare godkändes det inskickade yttrandet rörande minnesvården över tsunamins offer.
§ 3 Rapporter
. Nationalstadsparksrådet
Richard rapporterade från mötet den 2 februari, där bl a vattenstatus och åtgärdsprogram för
Brunnsviken behandlats. Vattenkvaliteten i Igelbäcken ska bedömas 2018/2019. Viktigt att bevaka.
. En programutredning för Hagakullen kommer att göras under året. Henrik Waldenström har
anmält intresse att bevaka denna fråga.
. Snabbcykelbanan. Flera i styrelsen hade tittat på den planerade dragningen av snabbcykelstråket.
Mörby Centrum-Frescati. Viktigt att cykelbanan inte dras på jungfrulig ängsmark.
.Märtha och Richard deltog i minnesstunden för Erik Casten Carlberg.
. Kvarteret Växten 1 i Bergshamra
Gunilla Sterner Kumm rapporterade att ett antal närboende ansökt om prövningstillstånd hos Markoch Miljööverdomstolen. Detta efter att Mark- och Miljödomstolen följt Länsstyrelsens beslut om
att ge bygglov för parkeringsplatser på Växten 1. Begäran om prövningstillstånd sker mot
bakgrund av att motstridiga beslut fattats på olika nivåer och med ofullständiga beslutsunderlag
under ärendets gång. Gunilla fortsätter att bevaka ärendet.
§ 4 Medlemsavgifter
Anne Murray redogjorde för räkenskaperna. Fortsatt knepigt att få in årsavgifterna från flera håll.
Styrelsemedlemmarna uppmanades att, när de ringer runt och påminner sina ”fadderföreningar”,
kontrollera att rätt kontaktpersoner och adresser är uppgivna. De som begär en ny faktura för
medlemsavgiften ska tillsändas en sådan. Förslag väcktes att ett brev från ordföranden som berättar
om förbundets verksamhet ska bifogas fakturan.
§ 5 Bidrag till arbetet mot Nobel Center
FFE har tidigare betalat 1000:- till arbetet för att stoppa Nobel Center på Blasieholmen. Beslutades
att betala ytterligare 1000:-.

§ 6 Räkenskaper
Den ekonomiska redovisningen för 2016 gicks igenom och godkändes.
§ 7 Verksamhetsberättelse
Richard Murray hade skrivit en verksamhetsberättelse för år 2016. Verksamhetsberättelsen gicks
igenom och godkändes.
§ 8 Årsmötet
Diskuterades personer som skulle bjudas in till årsmötet. Beslöts inbjuda Eivor Jidhe, ur vars
stiftelse WWF tilldelat förbundet 50.000 kr.
Lennart Tonell har haft kontakt med Thomas Roth, historiker och 1:e intendent på Armémuseum för
att hålla ett föredrag med fokus på Järvafältets omvandling. Beslutades att vidtala Thomas Roth.
Arvode: 999:- plus middag.
Henrik Waldenström gör en guidad visning av Sörentorpsområdet, natur och bebyggelse.
§ 9 Århuskonventionen
Förbundet har inbjudits att lämna synpunkter på regeringens rapport avseende hur
Århuskonventionen genomförs i Sverige. Yttrandet till Miljö- och energidepartementet ska vara
inne den 17.2. Johan Tamm har utarbetat ett yttrande som Richard Murray kompletterat. Beslutades
att Richard, efter att ha putsat ytterligare på skrivelsen, skickar ut den till styrelsen för granskning
och därefter skickar in den till departementet.
§ 6 Stadgeändringarna
Ett förslag gick igenom och diskuterades ingående. Richard för in synpunkterna och tillställer
styrelsen en ny version, som sedan läggs fram för årsmötet.
§ 7 Hagadagen och Gröna kilarnas dag
Den 21.5 är det både Gröna Kilarnas dag och Hagadagen. Planering pågår. De båda arrangemangen
bakas ihop kring ett naturtema.
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