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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Förslaget till dagordning godkändes efter viss ändring av ärendeordningen
§ 3 Nobel Center
Förbundet för Ekoparken, Haga Brunnsvikens Vänner och Kommittén för Gustavianska
parken har tidigare i juni gemensamt föreslagit en förutsättningslös utredning av
möjligheterna att förlägga det planerade Nobelcentret till Norrtull, mellan Wenner-Gren
Center och trafikplatsen. Beslöts att Richard ska skicka ett brev som påminner om detta med
bifogat PM från 2017-06-06 till kommunstyrelsen i Stockholms stad, till Nobelstiftelsens
styrelse samt till Mark- och miljödomstolen för kännedom.
§ 4 Norra Igelbäckens naturreservat
Förbundet för Ekoparken, Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla och
Naturskyddsföreningen i Stockholms län har gemensamt skickat in ett yttrande över förslag
till Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun. Föreningarna ser positivt på att ett
naturreservat ska bildas och att den svaga och viktiga länken i Järvakilen ges ett skydd. Men
föreningarna anser samtidigt att naturreservatet borde givits en kraftfullare utformning och
omfattning. Mötet godkände yttrandet.
Allan ordnar möten med partierna i Järfälla för att vi ska kunna understryka vikten av att
naturreservatet utformas på bästa sätt.
Lennart ska tala med kommunalrådet i Järfälla Mikael Jämtsved (mp).
§ 5 Gröna Lunds utbyggnadsplaner
I slutet av 80-talet förvärvade Gröna Lund kvarteret Skeppsholmsviken, en plats som idag
utgörs av en stor parkering. Nu planeras där ett nytt tivoliområde omgärdat av en
randbebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Väster om den nya delen
föreslås ett allmänt torg och en ponton som gör det möjligt för allmänheten att röra sig längs
vattnet. FFE är negativt till att markyta ända ner till vattnet planeras att tas i anspråk samt att
en pontonbrygga anläggs på vattnet. Särskild uppmärksamhet måste ägnas
höjdbestämmelserna. Anne granskar detaljplanen och bevakar ärendet.
§ 6 Bergiusdalgången
Mötet diskuterade hur Bergiusdalgången kan utvecklas. En vision och ett förslag till
områdesprogram kommer att utarbetas av Haga-Brunnsvikens vänner. Tanken är att
förekomma stadens planer på exploatering av Bergiusdalgången och samtidigt återskapa

något av Experimentalfältet. Här ska stadsodling lanseras samtidigt som en möjlighet ska
beredas för Plantagen att omlokalisera sig från Bergianska trädgården. Styrelsen ställde sig
positiv till förslaget med vissa reservationer för om det är möjligt att placera Plantagen nedför
Naturhistoriska riksmuseet på ett acceptabelt sätt – parkering m.m. tar mycket plats.
Förhoppningen är att på detta sätt också lösa problemen med transporter till Bergianska
trädgården och Plantagen planskilt. Märtha driver frågan och återkommer till styrelsen med
mer preciserade planer.
§ 7 Budgeten för de 100 Mkr
Styrelsen diskuterade projekten som nu får finansiering bl.a. genom de 100 milj kr som
avsatts till parken i samband med Norra Länken-bygget. Inriktningen är bra, men de
ekologiska projekten för få. Våra idéer om projekt faller på att ingen vill medfinansiera
projekten. Vi måste därför arbeta med att hitta medfinansiärer.
§ 8 Snabbcykelbana
Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg längs med E4 från Norrtull till Silverdal.
Den nya snabbcykelvägen ska löpa på den östra sidan längs med E4 och börja vid Solna
tingshus, fortsätta förbi Järva krog och Sörentorp och sluta vid Silverdal. Den nya cykelvägen
kommer att kräva vissa, smärre intrång i naturmiljö. Mest problematiskt är anläggandet av
cykelbana på ängsmark invid Järvavägen. Där borde cykelbanan istället kunna gå på befintlig
väg samtidigt som vägen för motorfordon görs om till en fil med signalreglering. FFE ställer
sig positivt till snabbcykelbanan, men anser att de många intrången motiverar att
miljökompensation ges. T.ex. skulle en ordentlig ekodukt kunna byggas över
Bergshamravägen, helst separat. Synpunkter ska vara inne senast den 5 december 2017.
Torbjörn skriver ett förslag till yttrande.
§ 9 Våtmark vid Tivoliområdet
Solna kommun planerar att förstärka befintlig våtmark vid Tivoliudden i Bergshamra som ett
led i arbetet med att stärka våtmarksmiljöerna inom Nationalstadsparken. Åtgärden
kombineras med åtgärder för förbättrad avvattning av koloniområdet intill via befintligt dike i
syfte att främja odlingsbetingelser och minska problem för kolonister med återkommande
översvämningar. FFE ser positivt på planerna.
§ 10 Östlig förbindelse
Henrik berättad om arbetet med att stoppa planerna på en Östlig förbindelse. Den är nu inte
med i Sverigeförhandlingen men riskerar att tas med om handelskammarens m.fl.
lobbyverksamhet blir framgångsrik. Henrik samarbetar med Naturskyddsföreningen,
Klimataktion Stockholm och några organisationer till. Henrik skriver ett remissvar för WWFs
räkning. Richard åtar sig att redigera ett svar från förbundet. Remissvar på den nationella
transportplanen ska vara inne den 30.11.
§ 11 Konstgräs
Torbjörn har deltagit i ett halvdagsmöte på Svenska Fotbollförbundet, där frågan om
mikroplaster behandlades. FFE säger nej till konstgräs så länge miljöfrågorna inte är lösta.
Konstgräsplaner i parken bör tas bort. Torbjörn bevakar ärendet.
§ 12 Lidingöbro
Richard har till Stockholms stads revisorer skickat in en skrivelse i vilken han utvecklat FFE:s
oro och uppmanat stadens revisorer att omgående granska hanteringen av Lidingöbro

värdshus. Mötet godkände skrivelsen.
§ 13 Föreningskonferensen
Anne redogjorde för planeringsläget rörande föreningskonferensen den 25 november. Start kl
12 med matig macka och dryck + kaffe. Därefter berättar arkitekt Anders Bodin från Statens
Fastighetsverk om idéer, planer och strategier för Skeppsholmen och Kastellholmen. Efter
detta en promenad runt holmarna, som avslutas med varm glögg. FFE bjuder på förtäringen.
Styrelsens medlemmar uppmanades att påminna sina ”fadderföreningar” om konferensen.
§ 14 Hemsidan
Konstaterades att hemsidan fungerar bra som den är. Dock uppmanades styrelsens
medlemmar att ta bättre ansvar för ”sina” undersidor.
§ 15 Ekonomi
Anne meddelade att det fortfarande saknas årsavgifter från en del föreningar. Ett antal
fakturor kommer att skickas ut.
§ 16 Boken om stora parker
Richard redogjorde för läget. Nu finns tillräckligt med material för att en dummy ska kunna
göras.
§ 17 Large Urban Park Reward
Richard rapporterade att ett nytt förslag till kriterier finns och att detta i huvudsak är
detsamma som det tidigare förslaget, men modifierat efter diskussioner i Large Urban Parks
Committee. Bl.a. är poängsättningssystemet något ändrat.
§ 19 Rapporter
Märtha berättade att ljusfesten varit en stor framgång. FFFE deltog med ett fackeltåg
tillsammans med Blasieholmens vänner från Wenner-Gren Center för att påminna om
förslaget att förlägga Nobel Center till Norrtull.
Arbetet med skriften om lagarna som reglerar skyddet för nationalstadsparken som
Vitterhetskademien ska ge ut går nu framåt.
Richard har skickat ut en reserapport från den europeiska konferensen inom World Urban
parks som hölls utanför Liverpool.
Ny grön stad har kallat till möte den 14 november kl 18 på Hambrugerbryggeriet. Richard och
Henrik avser att närvara.
§ 18 Nästa möte
Kommande styrelsemöte äger rum måndagen den 18 december, traditionsenligt ombord på
båt.
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