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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet.
§ 2 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.
I samband med genomgången noterades att
. ingen upphandling ännu gjorts beträffande driften av Hästa gård
. Richard har skrivit till Magnus Andersson, KDF, och bett om dokumentation rörande
kolonilotterna på gamla Albano
. FFE genom flera inbetalningar nu är medlem i Blasieholmens vänner
. Richard har skickat in FFE:s remissvar på granskningsförslaget till Översiktsplan för
Stockholm 2017. Svaret godkändes.
§ 3 Föreningskonferensen
Anne redogjorde för planeringsläget inför höstens föreningskonferens den 25.11 på
Skeppsholmen. Bl a planeras föredrag samt guidad rundvandring. Anne jobbar vidare med
planeringen.
§ 4 Århuskonventionen
FFE lämnade i februari 2017 in ett yttrande över regeringens rapport avseende hur
Århuskonventionen genomförs i Sverige. Nu föreligger en ”Implementation report” från
regeringen. FFE anser att det finns mycket att anföra om Sveriges hanterande. I egenskap av
representant för allmänna föreningar har FFE rätt att yttra sig. Richard skriver synpunkter på
engelska. Medel avsätts för språkgranskning.
§ 5 Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla
Allan Edblom redogjorde med illustration på datorskärm för situation och planer, hot och
möjligheter, beträffande naturreservatet, som på tre sidor är omslutet av andra naturreservat.
Konstaterades att Norra Igelbäckens naturreservat har en viktig funktion att fylla som naturoch rekreationssamband för hela Järvakilen. Skötselplan för reservatet ska tas fram. Området
för det föreslagna naturreservatet utgörs av stora, öppna ytor. FFE anser det viktigt att föra
fram behovet av skog. Synpunkter på förslaget till naturreservat ska vara inne senast den
10.11.

§ 6 Mikroplaster
Gummigranulat, som ofta används i konstgräsplaner, innehåller mikroplaster, som riskerar att
sköljas ut med regnvattnet och hamna i havet. Nu uppdaterar Svenska Fotbollförbundet sina
riktlinjer för konstgräsplaner. Torbjörn ska delta i en heldagskurs inom fotbollförbundet
angående detta.
§ 7 Hemsidan
Åtkomst till medlemsföreningarna via FFE diskuterades .Bengt upplyste om att så gott som
alla medlemsföreningarna har egna hemsidor och att FFE länkar till dem.
§ 9 Nästa möte
Kommande styrelsemöte bestämdes till den 14 november.
Vid protokollet
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