Förbundet för Ekoparken

Protokoll

Styrelsen

2017 05 16

Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Allan Edblom (adjungerad), Bitte Liberg, Anne Murray,
Richard Murray, Bengt Rundqvist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Anders
Tranberg
Förhinder: Ole Settergren, Lennart Tonell, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet 20170410 gicks igenom och godkändes.
I samband med genomgången noterades
. att det minnesmärke för tsunamikatastrofens offer som valts ut, ”Gravitational ripples”, visas den
18.5 på Thielska. Richard och (ev.) Märtha går dit.
. att Richard ska skicka ett tack till Cecilia Lagersvärd för de 900:- som hon skänkt till förbundet
. att Richard ska försöka hitta förslag till engelsk text på hemsidan och skicka till Anne
. att Richard, Bengt och Märtha varit på Stockholms sjögårds hearing den 27.4 angående bygget av
Nobel Center
. att Märtha varit på invigningen av ”Vikingaliv” på Djurgården
. att Anders Tranberg åtar sig bevakningen av nedgrävningen av kraftledningarna
. att hanteringen av detaljplanen för Kolkajen ligger på is. Bitte bevakar ärendet.
§ 4 Rapporter
. Båtturen
Gunilla Sterner Kumm rapporterade från båtturen den 20.4. Turen, som inbringat 9 750:- hade
uppskattats av deltagarna (65 pers). Kostnaderna för hyran av båten kommer förmodligen att
överstiga intäkterna något.
. Skötselutskottet
Richard, Märtha och Henrik (per tel.) hade deltagit i det senaste mötet. Konstaterades att
Länsstyrelsens arbetssituation har förbättrats. Christian Laine, som fått i uppdrag att göra en
utredning beträffande Rosendal, presenterade en plan för återställande och förnyelse. Hans
uppfattning är att man inte ska restaurera sig tillbaka allt för mycket.
. Järvautflykten
Allan Edblom rapporterade från utflykten den 13.5, som varit mycket uppskattad av deltagarna.
Ingrid Kennerstedt Bornhall, kultursekreterare i Järfälla kommun, deltog i utflykten. FFE gav henne
Nationalsstadsparksboken.
. Bokprojektet

Ett stort antal personer har lovat inkomma med bidrag. Richard sätter ihop en redaktionskommitté.
. Arkitekturupproret
Märtha rapporterade att en förening med namnet Arkitekturupproret har bildats. Föreningen är en
politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening. Föreningen vill skapa debatt och visa att det
finns alternativ till modernismens fyrkantiga lådor och spektakulära skrytbyggen.
. Vattenvårdsverksamhet Igelbäcken
En samarbetsgrupp för de inblandade kommunerna har bildats. Anders Tranberg bevakar ärendet
och tar kontakt.
.§ 5 Nationalstadsparksrådet
Kommande möte äger rum den 22.5. Tema 1 för dagen är ” Barns hälsa och utevistelse, hinder och
möjligheter”. Tema 2 är” En maritim resa längs Nationalstadsparkens stränder”. Dessutom kommer
någon från Solna att tala om utvecklingsprojekt för stadens unga.
§ 6 Bergianska
Märtha Angert Lilliestråle har haft ett möte med ståthållare Staffan Larsson och slottsfogde Magnus
Andersson. Med utgångspunkt från en kortfattad PM diskuterades förutsättningarna för att
åstadkomma en förändring av infrastrukturen och användningen av ytorna i området, Bergianska,
Roslagsvägen och Bergiusdalgången.
§ 7 Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron – samrådsmöte
Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av E18. Projektets ändamål är förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats
Inverness över Stocksundsbron. Samrådshandlingar finns tillgängliga under tiden 2017 05 16 –
2017 06 16. Trafikverket ordnar samrådsmöten den 22.5 i Bergshamra och den 23.5 i Danderyd.
Märtha deltar i båda mötena och Gunilla i mötet i Bergshamra.
§ 8 Nobelcenter
Richard har skrivit en PM som är tänkt att tillställas bl a samtliga politiska partier. Richard har även
skrivit en debattartikel.
§ 9 Large Urban Parks
Henrik försöker ska organisera ett sammanträde i arbetsgruppen Advocacy and Events före
sommaren, förhoppningsvis också ett i den större gruppen Large Urban Parks.
§ 10 Vårdplan Ulriksdals slottsområde
SFV har med hjälp av en konsult tagit fram en Vårdplan för Ulriksdals slottsområde. Remisstiden
gick ut den 25.4 men Richard har bett om respit. En viktig diskussion gäller återskapande av en
barockpark i någon mån eller inte. Henrik, Anders, Torbjörn och Gunilla ser igenom vårdplanen och
kommer med synpunkter.
.§ 11 Mikroplaster
De allt mindre parkytorna gör att naturgräset inte håller för slitaget. Detta får till följd att konstgräs
av plast blir allt vanligare. Även idrottsplatser beläggs med konstgräs, som är en stor spridare av
mikroplaster. Finns konstgräsbelagda ytor i parken? Torbjörn tar sig an frågan om mikroplaster.
§ 12 Blasieholmens vänner
I syfte att uppnå större stabilitet, bättre långsiktighet och bredare genomslag bildas Blasieholmens
vänner, som ersätter nätverket Rädda Blasieholmen – Flytta Nobelbygget. Föreningens första möte
äger rum den 13.6.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte äger rum den 14.6 på Skroten Café och skeppshandel,
Beckholmsvägen 14.
§ 14 Djurgårdsbrunn. Robert Weil har avbrutit sitt engagemang i en nybyggnad av konferenscenter
och hotell. Richard gavs i uppdrag att skriva ett brev till Weil med beklagande att han ger upp
istället för att ta till sig invändningarna och arbeta vidare.
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