Förbundet för Ekoparken
Styrelsen
Sammanträde 2017-12-19, Vaxholm III
Genom Henrik Waldenströms försorg kombinerades årets sista styrelsemöte
traditionsenligt med ett julbord på Strömma kanalbolagets Vaxholm III.
Likaså i enlighet med traditionen hade styrelsen en gäst vid mötet och julbordet, i år
Göran Dylén som är formgivare av den bok om stadsparker som Richard arbetar
med.
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray,
Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Anders Tranberg, Henrik Waldenström, Allan
Edblom (adjungerad), Jenny Rosén (adjungerad) t.o.m. § 10 och Göran Dyhlén.
§ 1 Richard öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Beslöts att Jenny Rosén skulle adjungeras till styrelsemötet. Jenny driver företaget
Ekolyx som ordnar ’upplevelseturism’ på Djurgården samtidigt som hon jobbar 75 %
på universitetet.
Var och en betalar för sig, men styrelsen har tidigare beslutat att subventionerad
deltagarnas lunch med 200 kr var. Beslöts att bjuda Göran Dyhlén på lunchen.
Beslöts att utse Ole Settergren till sekreterare för mötet.
§ 2 Richard rapporterade från nationalstadsparksrådet. Mötet leddes av Åsa Ryding,
tf landshövding till den 1 februari då Sven-Erik Österberg tillträder som ny
landshövding.
Vid nationalstadsparksrådets senaste möte gicks projektplanen för de ”100
miljonerna” igenom.
De två dokument som bifogats kallelsen till FFE:s styrelse möte diskuterades i rådet.
Det var dels en långsiktig investeringsplan, dels en beskrivning av utfallet av de
åtgärder som satts igång.
Naturvårdsåtgärder finns med i planen men i begränsad omfattning. Richard
rapporterade att vi har svårt att få gehör för dessa frågor. Problemet är att ett projekt
måste ha medfinansiering och då ingen markägare/fastighetsägare/kommun nappar
på våra projektidéer blir det inget.
På Richards uppmaning diskuterades vilka projekt som styrelsen skulle vilja se
genomförda och vilka medfinansiärer som kan vara aktuella för respektive projekt
och hur vi skulle kunna bearbeta dessa potentiella finansiärer.
Roslagsvägen togs upp på nationalstadsparksrådsmötet på Richards och
Akademiska hus begäran. De framförde att Stockholms stad måste leva upp till
detaljplanens bestämmelser om hur Roslagsvägen ska utformas, som grön

parkaveny, med lägre hastighet och flera övergångsställen. Slutsatsen blev att
Akademiska hus och FFE och kanske någon ytterligare från referensgruppen ska
träffa exploateringskontoret och trafikkontoret.
Beslutades att ge Richard i uppdrag att söka ordna ett sådant möte
En kommunikationsgrupp kommer att inrättas under rådet. Där är alla välkomna att
delta. Tanken är att hålla ihop kommunikationen kring Nationalstadsparken. Richard
framförde att han tror att det kan bli en viktig grupp om vi kan lyckas få en rimlig
samsyn hos alla aktörer i parken och en samordning av informationen kring parken.
I mötena har hittills Märtha och Henrik deltagit. Richard underströk vikten av att
behålla kontinuitet en i arbetet. Gruppen ska träffas fyra ggr per år.
§ 3 Korta rapporter lämnades om följande ärenden:
• Järvafältet, Allan redogjorde för turerna rking verksamhetsområdet och gocart-banan.
• Nobel Center, Richard redogjorde för sitt agerande för att lansera
Norrtullstomten som alternativ placering.
• Anne lovade granska detaljplanen för Gröna Lunds utbyggnad på
parkeringsplatsen, mellan Allmänna gränd och Aquaria.
• Bergiusdalgången och Bergianska trädgården, Märtha redogjorde för
kontakterna med Fastighetsverket om alternativ placering av Plantagen i
Bergiusdalgången.
• Richard redogjorde för sitt svar till en person som klagat på anläggningen av
våtmark vid Tivoli, något som förbundet stödjer.
• Märtha, Henrik och Richard hade deltagit i Greger Carpelans begravning.
Richard hade talat vid minnesstunden och Förbundet skickat en
begravningsbukett.
• Richard har bett stadens revisorer att granska hanteringen av Lidingöbro
värdshus.
• Föreningskonferensen den 25 november på Skeppsholmen fick beröm för att
ha fungerat bra - alla ansvariga tackades.
• Richards arbete med boken om stora parker presenterades. Göran Dyléns har
gjort en ”dummy” på Peter Clarks artikel so ger en försmak av hur boken kan
komma att te sig.
• Richard och Henrik diskuterar med Thomas Elmqvist anordnandet av en
Urban Green Summit med internationella miljöorganisationer i Stockholm.
Beslöts godkänna Richards köp av blommor till Greger Carpelans begravning på
850 kronor samt Annes utgifter på x kr för föreningskonferensen.
§ 4 Avrapportering till Formas
Richard och Henrik arbetar med avrapportering till Formas av anslaget på 200000 kr
till konferensen Large Parks in Large Cities för två år sedan. Det som inte gick åt till
själva konferensen har använts till boken om stora parker som Richard håller på med
och som kommer att bli en avrapportering av konferensens innehåll och resultat.
Avrapporteringen till Formas ska vara inlämnad senast den sista december 2017.

§ 5 Richard hade noterat en del brister i hemsidan och framhöll vikten av att var och
en med ansvar för dess olika delar kontinuerligt granskar och förnyar sina sidor.
§ 6 Henrik och Richard har utarbetat och skickat in remissvar på Trafikverkets förslag
till regional transportplan. Remissvaret betonar oförenligheten i vägsatsningarna och
klimatpolitiken och vänder sig särskilt mot Österleden och förordar att arbetet på
Förbifart Stockholm avbryts. Yttrandet godkändes.
§ 7 Torbjörn och Richard har utarbetat svar på Trafikverkets förslag på
snabbcykelbana Kista-Norrtull. I svaret framhålls att behövlig vägyta bör i första hand
tas från bilarna, som ju avses minska i antal med ökat cyklande. De intrång som
ändå görs i parken måste kompenseras, förslagsvis med en ekodukt över
Bergshamravägen. Förbundet säger nej till att ta en äng i anspråk för cykelbana invid
Järvavägen. Remissvaret godkändes.
§ 8 Spårväg City planeras gå över Ladugårdsgärde längs med Lindarängsvägen.
Den kommer då att omgärdas av staket. Stockholms spårvägar har utarbetat ett
alternativt förslag som innebär att spårvägen läggs i mitten av vägen, med en bilfil på
vardera sidan. Stockholms spårvägar har tagit fram en skiss på detta förslag, som
visades vid mötet. Några staket som omgärdar spårvägen behövs då inte. Henrik
förslog istället att spårvägen skulle förläggas i tunnel alternativt i ett nedsänkt tråg.
Frågan bordlades till nästa möte.
§ 9 Planering för årsmöte. Beslöts att ordna årsmöte den 10 mars. Anne åtog sig att
finna en lämplig lokal. Biologiska museet nämndes.
§ 10 Nästa sammanträde äger rum den 22 januari 2018 kl 18:00 hos Ole,
Stigbergsgatan 27, kod 6345.
§ 11 Beslut om adjungera ledamot till styrelsen
Beslutades att adjungera Jenny Rosén till styrelsen fram till årsmötet. Jenny deltog
inte i denna punkts avhandlande. Tanken är att Jenny bl.a. ska kunna arbeta med ett
nyhetsbrev från Förbundet.
§ 12 Richard avslutade mötet och önskade alla en God Jul.
Vid protokollet
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