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Förhinder: Klas Langels, Anne Murray, Ole Settergren, Johan Tamm, Anders Widell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Protokollet från mötet den 11 april gicks igenom och godkändes.
Konstaterades att det yttrande över det utställda förslaget för Albanoområdet som Förbundet för
Ekoparken och Haga Brunnsvikens vänner gemensamt ingivit till Stockholms stadsbyggnadskontor
behöver kompletteras med ytterligare argumentation.
§ 4 Rapporter
. Nationalstadparksrådet.
Möte i rådet ägde rum den 9 maj. Den linje som FFE i samverkan med Kommittén för Gustavianska
Parken, WWF, Djurgårdsförvaltningen och Fastighetsverket kommit fram till blev också
landshövdingens linje. Ett skötselråd ska bildas. Märtha Angert Lilliestråle tar kontakt med
evenemangslots Per Gylfe.
. Veteranmonumentet
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har träffat bl a Gunnar Björkman för att studera
platsen för det tänkta veteranmonumentet i närheten av Sjöhistoriska muséet. Arkitekttävling pågår.
. Bellevue
Planer finns på att göra bensinstationstomten till idrottspark
. Uppstartsmöte för en ny grön våg i Stockholmsregionen
Henrik Waldenström rapporterade från det välbesökta mötet. Arrangörer för mötet var nätverket
Skydda Storstockholms gröna kilar, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Grönområdesgruppen
Stockholms Naturskyddsförening, WWF och Förbundet för Ekoparken. Konstaterades att bygg- och
fastighetsärenden släpps fram i första hand på bekostnad av de viktiga frågorna om grönområden
och natur. Storstockholm har både gröna kilar och ett grönt halsband. Det krävs en kraftsamling för
alla organisationer som kämpar för regionens grönområden. En arbetsgrupp bildades i vilken
Henrik Waldenström representerar FFE. Nytt möte planeras till hösten 2012.
.Utbyggnad av Källhagens värdshus
Djurgårdens Hembygdsförening har gått med på utbyggnad av en länga vinkelrätt mot vattnet. FFE
motsätter sig utbyggnaden. Richard Murray skriver yttrande.

. Richard Murray har haft möte med Johan Tamm och Gunilla Högberg Björk (jurist, miljörätt) samt
Tomas Karlsson från Naturskyddsföreningen. Konstateras att miljökonsekvensbeskrivningar i
samband med detaljplaner och vägplaner ofta är av dålig kvalitet och att domstolarna inte bryr sig
om detta.
§ 5 Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan
Beslutades om upptryckning av planen i 25 exemplar.
Planen är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 13 juli. Det är viktigt att få vård- och
utvecklingsplanen fastställd snabbt så att arbetet med det konkreta skötselrådet kan komma igång.
FFE bör markera sitt stöd för flera av synpunkterna i planen. Här bör också ett samarbete ske med
Kommittén för Gustavianska parken. Henrik Waldenström skriver fram krav som FFE bör ställa.
Styrelsens medlemmar ombads att inkomma med sina synpunkter på planen till Richard Murray,
som skriver yttrandet.
§ 6 Danicahallen – Östermalms IP
Danicahallen uppfördes 2005 med temporärt bygglov som efter förlängning går ut 2013. Richard
Murray och Henrik Waldenström har varit på möte angående hallen. Konstaterades att en samlad
planering, dvs en områdesplan, för området behövs.
§ 7 FFE:s hemsida
Bengt Rundquist har fått synpunkter från medlemmar om att FFE borde starta ett socialt nätverk
eller en blogg. Bengt samråder med Ole Settergren om möjligheten att utveckla hemsidan.
FFE:s hemsida nås även via adressen www.nationalstadspark.org. Adressen används nästan inte
alls och mötet diskuterade om förbundet skulle behålla den. Beslöts överlåta adressen till
länsstyrelsen. Länsstyrelsens hemsida om parken har adressen nationalstadsparken.se.
§ 8 Ulriksdals koloniförening - invaL
Ulriksdals koloniförening har ansökt om medlemskap i förbundet. Medlemskapet beviljades.
§ 9 Kommande möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 27 augusti. Lokal meddelas senare.
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutades med att övriga tackade Bengt Rundquist för vällagad mat och trevlig samvaro på
Mellangården.
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