Förbundet för Ekoparken
Styrelsemöte
2017-04-10

Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bengt Rundqvist, Allan Edblom (adjungerad), Henrik
Waldenström, Bitte Liberg, Anne Murray, Torbjörn Schmidt, Richard Murray, Anders Tranberg
Återbud: Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm
§ 1 Öppnande
Richard Murray, av årsmötet vald ordförande för Förbundet, öppnade mötet och hälsade den nya
styrelsen välkommen. Richard valdes att skriva dagens protokoll. Till justeringsmän valdes Märtha
Angert Lilliestråle och Torbjörn Schmidt.
§ 2 Konstituering
Märtha Angert Lilliestråle valdes till vice ordförande, Anne Murray till kassör och Gunilla Sterner
Kumm till sekreterare.
§ 3 Firmatecknare
Enligt stadgan § 1.3 tecknas förbundets firma av förbundets ordförande, sekreterare och kassör var
för sig.
§ 4 Adjungering
Beslöts att Allan Edblom, Järfälla Naturskyddsförening, för det nya verksamhetsåret adjungeras till
styrelsen.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-13 gicks igenom och godkändes. Noterades att Henrik Waldenström ska
anmäla sitt intresse till Länsstyrelsen för att delta i programutredningen rörande Hagakullen. Märtha
Angert Lilliestråle kommer också att anmäla sitt intresse.
§ 6 Rapporter
•

•

•
•

Som minnesmärke över tsunamikatastrofens offer har juryn valt ”Gravitational ripples”, ett
lågmält, suggestivt minnesmärke utan störande belysning. Styrelsen fann att detta var ett bra
val.
Richard rapporterade från senaste möte med Skötselutskottet som främst handlade om hur
stränderna i Nationalstadsparken ska vårdas. En god stund ägnades åt Igelbäcken och
Edsviken. För Edsviken finns ett vattenvårdsförbund av kringliggande kommuner, som
arbetar med att syresätta bottnarna.
Lennart Tonell har förmedlat information från den årliga miljöbalkskonferensen, vid vilken
professorn i företagsekonomi, Hans Lind, uttalat att Ladugårdsgärde borde bebyggas.
Johan Tamm har efterfrågat regeringens rapportering till den kommitté som övervakar
Århuskonventionen och fått svar att rapporten kommer att läggas ut på regeringens hemsida
inom kort. Johan bevakar detta.

•

•
•

•
•
•

Årsmötet blev lyckat, men dyrare än beräknat, enligt redovisning av Anne Murray.
Kostnaderna uppgår till drygt 19.000 kr och intäkterna till ca 5.500 kr. Redovisningen
godkändes. Arvode och reseräkning från föredragshållaren Thomas Roth på 1.200 kr
godkändes, varav 999 kr i arvode och 201 kr i utlägg i samband med föreläsningen.
Cecilia Lagersvärd, auktoriserad guide, har skänkt 900 kr till förbundet. Richard ska skicka
tack till henne.
Richard berättade att arbetet med boken om stora parker går framåt, att löften finns om
presentationer av ca 15 parker och 5 tematiska artiklar. Fem presentationer/artiklar finns
redan i utkast. Richard och Henrik har utverkat anstånd med användandet av anslaget från
Formas till den sista september i år i syfte att producera boken. För språkgranskning kan en
större summa komma att behövas. Anne återkommer med tips om lämplig språkgranskare.
Stockholm Sjögård anordnar hearing om bygget av Nobel Center den 27 april 10-12 i
Sjöhistoriska museet.
Henrik har talat inför Albano-projektgruppen om parkens naturvärden.
Ett vikingamuseum invigs på Djurgården den 28 april. Märtha är inbjuden.

§ 7 Planering inför det kommande året
Parken och grönområden överhuvudtaget är hårt ansatta under dagens byggboom. FFE måste
utarbeta en långsiktig strategi för att nu slå tillbaka, genom att argumentera för att grönområden är
oundgängliga inslag i hållbara städer och att det finns mark att bygga på utan att ta grönområden i
anspråk. Richard föreslog ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Diskussionen utmynnade i bl.a.
följande förslag:
•
•

•
•
•
•
•
•

Kontakt med politiker och tjänstemän på myndigheter som Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Boverket som kan ha en välvillig inställning till våra frågor.
Ta reda på hur olika konventioner som Europeiska landskapskonventionen,
Århuskonventionen, konventionen om Biologisk mångfald, EU:s program för grön
infrastruktur, UN Habitats New Urban Agenda omsätts i Sverige.
Bemöta olika angrepp på grönområden genom insändare, artiklar på Stockholms Skyline.
Engagemang i lämpliga Facebook-grupper.
Utarbetande och à jourhållande av en lista över kontaktpersoner, en sk PR-lista, som vi
fortlöpande håller informerade. Ole Settergren ska tillfrågas om att göra detta.
Samarbete inom nätverken Ny grön stad, Stockholms framtid, Stadsbyggnadsnätverket i
Hembygdsförbundet, ICOMOS.
Intensivare kontakt med våra medlemsföreningar genom faddrarna.
Uppföljningskonferens Large Parks II. Henrik och Richard planerar detta.

Bevakningen av ett stort antal ärenden fördelades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albano, Richard och Märtha
Bergshamra, Gunilla
Norra Djurgårdsstaden, Bitte
Djurgårdsbrunn, Richard och Märtha
Lidingöbro, Lennart Tonell
Snabbcykelvägarna Roslagsvägen, Märtha, Uppsalavägen, Torbjörn
Stallmästargården, Märtha och Richard
Norrtull, Märtha och Richard
Kraftledningarna, vakant

•
•
•
•
•

Bergianska och Roslagsvägen, Märtha och Richard
Österleden, Henrik
Järvakilen, Allan
Nobel Center, Richard och Bengt
Brunnsviken, Märtha

§ 8 World Urban Parks
Anne har betalt medlemsavgift för år 2017, vilket godkändes. Världskongressen äger rum i
Minneapolis den 29/7 – 2/8 och den europeiska konferensen i Liverpool 14-21/10. Large urban parks
har beretts tillfälle att anordna program vid båda konferenserna. Richard är inbjuden talare i
Liverpool. Styrelsen beslöt att Förbundet ska medverka vid dessa konferenser. Kostnaderna för
resorna kan förmodas bli betalda genom Världsnaturfonden där pengar finns kvar på ett anslag som
gavs till konferensen.
Henrik meddelade att Världsnaturfonden sagt ok till att han får ägna hälften av sin tid åt World
Urban parks, dvs. 25 procent av en arbetsvecka. Henrik kan då gå in som sekreterare i Large Urban
Parks kommittén.
En videokonferens i gruppen Advocacy and Events ska hållas den 12 april kl 08-10.
§ 9 Hemsidan
Hemsidan är skriven i ett språk som gör det svårt för andra än Bengt att göra ändringar i. All
information måste därför gå via Bengt. Anne går översiktligt igenom sidorna för att se vilka ansvariga
som behöver påminnas om att göra uppdateringar. Anne ska aktualisera arbetet med de engelska
texterna – den engelska texten är viktig nu när vi är med i World Urban Parks.
Anne har fått Ann Nyströms karta. Den kan eventuellt användas på hemsidan.
Hemsidan Large Parks in Large Cities behöver uppdateras. Förslag att nyheter om World Urban Parks
läggs ut där. Detta ansvarar Richard och Henrik i samarbete med Bengt för.
Bengt varslade om att serverabonnemanget snart kan behöva utökas med hänsyn till omfattningen
av material på hemsidan.
§ 10 Ekonomi
Medlemsavgifterna har börjat flyta in relativt bra, hittills 13.500 kr från medlemsföreningar och 900
kr från enskilda. När vi kräver föreningar som inte betalat inskränker vi oss till innevarande och
föregående år. Anne håller listan över de föreningar styrelsemedlemmarna är faddrar för aktuell och
skickar ut påminnelser till faddrar när föreningarna inte betalar.
§ 11 Ny medlemsorganisation och uteslutning
Företaget Trädmästarna, vars vd är Daniel Daggfelt, som var mycket aktiv vid försöken att rädda TVeken, har ansökt om medlemskap. Trädmästarna valdes in som medlem i förbundet.
Confidencen har trots upprepade påstötningar inte betalat medlemsavgift, varför styrelsen uppfattar
att de inte önskar vara medlem och stryker dem ur registret. Bitte Liberg underrättar teatern om
detta.
§ 12 Båttur den 20 april

Gunilla Sterner Kumm har rapporterat att 51 anmälningar kommit in. Önskvärt att antalet deltagare
är minst 70. Beslöts att Bengt omgående ska göra ett e-mailutskick till medlemmarna för att påminna
om turen. Gunilla och Bitte sköter betalningarna ombord på båten. Henrik och Richard guidar.
§ 13 Järvafältstur 13 maj
Gullan och Allan Edblom ordnar en guidad tur på Järvafältet den 13 maj. Samling vid Kallhälls station.
Anmälan sker till Allan senast den 8 maj. Kostnad 100 kr, betalas på plats. Icke medlemmar erbjuds
att följa med mot att bli individuella medlemmar. Beroende på anslutningen sker transport antingen i
några personbilar eller i en hyrd pickup. Kallelse och program läggs på förbundets hemsida. En
särskild kallelse utarbetas av Allan och skickas ut per email av Bengt till alla medlemmar.
§ 14 Hagadagen och Gröna kilarnas dag 21 maj
Haga Brunnsvikens Vänner ordnar ett omfattande program i Haga under denna dag. Förbundet
bidrar med en cykeltur genom Järvafältet som slutar vid Koppartälten där ett seminarium om gröna
kilar hålls. Richard är ansvarig för cykeltur och seminarium. Tänkbara medverkande i seminariet är
Beatrice Sundberg, Barbro Århem, Kerstin Gustavsson, Ola Andersson, Ingrid Kennerstedt Bornhall
och Katarina Ekestubbe, båda Järfälla kommun.
§ 15 Bergianska trädgården
SL har tagit upp frågan om planskild korsning igen. Märtha tar tillsammans med Peter Schantz
kontakt med SL för att utröna hur planerna nu ser ut.
§ 15 Kolkajen
Bitte kontrollerar hur långt hanteringen av denna detaljplan gått.
§ 16 Nationaldagsgaloppen
Henrik tar kontakt med arrangörerna för att säkerställa att Nationalstadsparken framhålls vid
evenemanget. Henrik kan delta den 6 juni.
§ 17 Kommande styrelsemöten
Nästa styrelsemöte hålls den 16 maj kl 18 hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31.
Därpå följande styrelsemöte äger rum den 13 juni kl 17 på Djurgårdsvarvet/Beckholmen. Bengt
arrangerar detta möte.
§ 18 Mötet avslutades.
Vid protokollet

Richard Murray

Justeras
Märtha Angert Lilliestråle

Torbjörn Schmidt

