Förbundet för Ekoparken

Protokoll

Styrelsen

2010 01 20

Sammanträde hos Anne Murray, Tavastgatan 30, Stockholm
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg,
Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell
Förhinder: Joanna Cornelius, Johan von Garrelts, Henrik Waldenström, Anders Widell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet.
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes. Punkten ”Rapporter” fördes in under ”Övrigt”.
§ 3 Föregående mötes protokoll.
Protokollet från mötet den 25.11 gicks igenom, åtgärdspunkterna följdes upp och protokollet lades
efter justering till handlingarna.
§ 4 Årsmötesplanering
Årsmötet kommer att äga rum den 20 februari med start kl 15. Kallelse skickas ut via e-post direkt
efter dagens styrelsemöte. Richard Murray gör kallelse och Bengt Rundquist skickar ut.
Styrelsen diskuterade innehåll, talare samt lokal för mötet. Som förslag på lokal nämndes främst
Italienska kulturinstitutet. Anne Murray undersöker lokal. Richard Murray kontaktar Göran Ahlm
för föredrag baserat på den nyutkomna Haga-boken. Uppgift om lokal och mötesinnehåll sänds ut
snarast möjligt, senast två veckor före mötet, tillsammans med handlingar.
Richard Murray arbetar med förbundets verksamhetsberättelse. Mötet gjorde en noggrann
genomgång och uppföljning av ärenden och verksamhet under det gångna året. Richard Murray
skickar ut en reviderad version för styrelsen att kommentera innan den skickas ut. Anne Murray
färdigställer bokslut och ser till att räkenskaperna blir reviderade samt gör ett förslag till budget för
2010.
§ 5 Nationalstadsparksrådet
Richard Murray deltog den 20.1 i ett möte med Nationalstadsparksrådet
Länsstyrelsen har tagit fram en PM som innehåller förslag till arbetsprogram och finansiering av
insatser för utveckling av Kungliga nationalstadsparken 2010. FFE har till Nationalstadsparksrådet
samt Länsstyrelsen med kopia till WWF och Solna stad skickat in en PM i vilken förbundet föreslår
ett antal prioriteringar i starten av programmet för utvecklingen av Kungliga nationalstadsparken
(bilaga 1).
Programmet, inklusive FFE:s kommentarer diskuterades. Bland de föreslagna insatserna saknar
FFE 1) utvecklingsprogram för att minska trafikbullerstörningar samt 2) parkvärd. FFE:s
kommentarer har förutom till Länsstyrelsen för kännedom tillställts Kommittén för Gustavianska
Parken, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Solna stad samt WWF.
Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin och Henrik Waldenström har arbetat fram en lista med
förslag på projekt inom Kungliga nationalstadsparken för samfinansiering med LONA-medel
(bilaga 2). Richard Murray har skickat listan till Länsstyrelsen.

§ 6 Norra Länken
Richard Murray rapporterade från referensgruppsmöte. Greger Carpelan har skickat in begäran och
rättsprövning av detaljplanen för Bellevuedelen av Norra Länken.
§ 7 Övrigt
Silverdal
Betr. Silverdal är FFEs remissvar på detaljplanen tidigare inskickat. FFE har även lämnat yttrande
över Sollentunas översiktsplan. Förbundet för Ekoparken begär 1)att översiktsplanen görs om för att
visa hur Sollentuna ämnar ta hänsyn till riksintresset Kungliga nationalstadsparken och 2) att all
utbyggnad i Silverdal-Rådan-Tegelhagen avbryts tills dess att en ny översiktsplan vunnit laga kraft.
Mötet godkände yttrandet. FFE har erhållit ett yttrande från länsstyrelsen som svar på en skrivelse
från förbundet. Elisabeth Hedin granskar länsstyrelsen yttrande.
Detaljplanen Silverdal/Manskapet finns utställd till den 22.2.
Tillbyggnad av kontorshus i Bergshamra samt parkeringsplatser
Företaget Pulsen har hos stadsbyggnadsförvaltningen i Solna ansökt om bygglov för tillbyggnad av
det kontorshus på Pipers väg 28, Kv. Växten 1, där företaget är inrymt. Vidare önskar företaget
anlägga ett större antal parkeringsplatser på sin tomt.
Beslutades att FFE till stadsbyggnadsnämnden i Solna skickar in ett yttrande i vilket förbundet
tillstyrker tillbyggnaden av kontorshuset endast förutsatt att befintlig detaljplans byggrätt
fortfarande gäller. Vidare att för att bevara kulturmiljön i området bör tillbyggnaden, om den
genomförs, utföras i en stil som överensstämmer med den äldre byggnadens. FFE avstyrker
parkeringsplatserna.
Lars-Gunnar Bråvander arbetar med en skrift om biologisk mångfald i parken
Märtha Angert Lilliestråle tog upp frågan om en starkt lysande skylt på en klippa vid infarten från
Roslagsvägen till Bergshamra och betonade att skylten är mycket störande i miljön.
Märtha Angert Lilliestråle meddelade att protester inkommit från bland andra Bergianska
Trädgårdens Vänner om att den nya hållplatsen på Roslagsbanan är föreslagen att heta
Universitetet. Namnet Frescati kommer då helt bort. FFE stöder namnförslaget UniversitetetFrescati.
Källhagens värdshus önskar göra ytterligare utbyggnad. FFE stödjer Djurgårdens
Hembygdsförening i avstyrkande av förslaget. Richard Murray hanterar frågan.
Skeppsholmsdagen kommer att äga rum den 12.9. FFE kommer att delta på samma plats som de
senaste åren. Anne Murray ser till att manus till hemsidan kommer in till den 28.5.
Bengt Rundquist rapporterade från ett möte i URBIS – ett nätverk som nyligen initierats av FN:s
organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO). Initiativet ska verka för att ta fram
modellområden i städer runt om i världen, där man tar vara på naturområden samtidigt som
ekonomisk och social utveckling gynnas. Modellområdena ska komma att fungera som goda
exempel och vägledning för andra städers utveckling. UNESCO vill gärna att Stockholm är en av
sex pionjärstäder att starta upp URBIS-områden under 2010. De andra städerna är Shanghai,
Chicago, New Orleans, Montreal och New York. I Stockholm håller Thomas Elmqvist, Stockholm
Resilience Center, i projektet.

FFE:s föreningskonferens ägde planenligt rum den 9.12. Den handlade om EG-domstolens utslag
beträffande miljöorganisationers talerätt.
Styrelsens träffades på egen bekostnad för att äta julbord på Haga Forum den 16.12.
§ 8 Kommande sammanträde
Kommande styrelsemöte hålls i samband med förbundets årsmöte den 20 februari.
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