Förbundet för Ekoparken

Protokoll

Styrelsen

2018 09 18

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Allan Edblom, Bitte Liberg, Anne Murray ( t o m § 6),
Richard Murray, Jenny Rosen, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart
Tonell, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter några tillägg
§ 3 Förbundets hemsida
Ett utvecklat förslag till hemsida visades och diskuterades. Styrelsen var positiv till förslaget och
och ”hemsidegruppen” fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att färdigställa sidan.
§ 4 Ekonomi
Anne rapporterade att intäkterna från båtturen den 13.9 till dags dato var 7 600:- Cirka 50 personer
hade deltagit i turen som varit mycket lyckad.
Anne rapporterade vidare att 5 000:- hittills betalats ut till AB KoBo Tolo för deras arbete med att
göra om förbundets hemsida till WordPress.
Per capsulambeslutet av den 27.7 om att anta anbudet från AB KoBo Tolo om att till en kostnad av
10 000:- plus moms göra om hemsidan godkändes av mötet.
§ 5 Arkiveringsfrågan
FFE:s arkiverade material i Stora Skuggan ska flyttas till KDF:s lokaler. Anne ansvarar för flytten.
§ 6 Konferens för förbundets medlemsföreningar
Som datum och plats för höstens föreningskonferens föreslogs den 24.11 i Ekhagsstugan. Teman
som föreslogs var trädvård, medeltida kartor och Bergiusdalgången. Anne kontaktar Föreningen
Ekhagen om hyra av stugan.
§ 7 Rapporter
. Richard rapporterade att Large Urban Parks reward har delats ut samt att arbetet med boken om
stora parker fortsätter. Dock saknas tillräckliga ekonomiska medel.
. Landshövdingens rundresa
Richard och Märtha rapporterade från den rundresa som landshövdingen gjorde i norra delen av
parken den 20 juni. FFE, Haga Brunnsvikens Vänner och Kommittén för Gustavianska Parken
presenterade kort sitt arbete för parken. Henrik guidade vid en färd över Brunnsviken. Planer finns
på att även visa den södra delen av parken för landshövdingen.
§ 8 Remissvar
Förbundets den 30.5.2018 till Länsstyrelsen insända yttrande över regional handlingsplan för grön

infrastruktur i Stockholm län godkändes av mötet.
§ 9 Intregritetspolicy samt rutiner för hantering av personuppgifter för FFE
Jenny redogjorde för de utförliga förslag hon tagit fram. Styrelsen fick förslagen på papper och
godkände dem förutsatt att vissa mindre kompletteringar görs. Återkoppling till Jenny snarast.
§ 10 Skuruparken
Naturreservatet i Skuruparken är hotat. Föreningen Skuruparkens vänner har skrivit en insändare i
vilken det vädjas till allmänheten att skriva på en namninsamling. Mötet godkände att FFE som stöd
undertecknat uppropet.
§ 11 Samrådsyttrande kvarteret Triangeln
Märtha och Gunilla deltog den 12 september i ett samrådsmöte på Himlabacken angående byggande
i kvarteret Triangeln vid Ålkistan. Richard har tillställt styrelsen ett förslag till innehåll i FFE:s
yttrande och skriver efter styrelsens synpunkter yttrandet, som ska vara inne den 23.9.
§ 12 Våtmark vid Tivoli
FFE har förklarat sig positivt till utveckling av befintlig våtmark vid Tivoli i Bergshamra. Två
dagvattendammar planeras också. Bergshamrapartiet har nu delgett FFE sin oro över att
föroreningar ska finnas kvar i marken och anser att kommunen bör avvakta med grävningsarbetena
tills ordentliga markundersökningar i hela området gjorts. En översiktlig miljöteknisk
markundersökning genomfördes i december 2017 men då endast i det västra området, med jord- och
grundvattenprovtagning. Gunilla kontaktar Solna Kommun och Länsstyrelsen för närmare
information om markundersökningarna.
§ 13 Nyhetsbrevet
Innehållet i FFE:s nyhetsbrev diskuterades. Innehåll som föreslogs i kommande nyhetsbrev:
Hemsidan, Norra Igelbäckens naturreservat, Bergianska trädgården, kvarteret Triangeln,
Föreningskonferens.
§ 14 Planering för hösten
Styrelseledamöternas olika ansvarsområden listades:
Märtha
Bergianska Trädgården, Bergiusdalgången, nedgrävning av kraftledningen, Skötselutskottet,
Hagakullen, pollinering
Henrik
Österleden, Royal Djurgården, Skötselutskottet, kommunikatörsgruppen, Spårväg City, Large urban
parks, kraftledningen
Jenny
Webmaster, medlemskontakter, utskick, personuppgiftslagen, medlemsregister, registeransvarig,
events
Torbjörn
Konstgräs, hemsida
Allan
Järvafältet, Barkarbystaden, Hästa gård, gocartbanan
Lennart
Översiktlig planering, Lidingöbro, ekodukter, remissbevakning
Bitte
Föreningskonferenser, Ny grön stad
Ole
Uppvaktningar, Stockholms framtid

Gunilla
Solna, Bergshamra, protokoll
Anne
Föreningskonferenser, ekonomi
Richard
Kallelser till styrelsemöten, Södra Haga, Large Urban parks, Nationalstadsparksrådet.
Anders och Johan närvarade inte vid mötet.
§ 15 Nästa möte
Kommande styrelsemöte bestämdes till den 16.10 och mötet därefter till den 20.11.
Vid protokollet

Justeras

Gunilla Sterner Kumm

Richard Murray

