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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Jenny Rosen,
Gunilla Sterner Kumm, Anders Tranberg
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Protokollet från mötet den 16.10 gicks igenom och godkändes
§ 4 Rapporter
. Pollinerarprojektet
Projektet är tänkt att löpa över två år. Medel söks av FFE, Naturens hus och Bin i Stan. Projektet
leds av Göran Wiklund, Bin i Stan. Ekonomin hanteras av Naturens hus/Stockholms universitet.
Medel söks från såväl länsstyrelsen som Postkodstiftelsen. Detta kan bli en mycket bra information
om nationalstadsparken. Styrelsen godkände projektet.
. Rosendalsprojektet
Rosendals trädgård har sökt pengar hos länsstyrelsen för ett projekt som ska visa hur det går att leva
på de 2000 kvadratmeter mark som varje människa har till sitt förfogande om all odlingsbar mark i
världen delas mellan alla människor.
. Invigning av lekplats
Richard, Märtha och Bitte var med på invigningen av en ekologisk lekpark vid Kampementsbadet
på Sportf'ältet den 11 november. Landshövding Sven-Erik Österberg och Maria Antonsson,
ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd, invigde lekplatsen. I stället för gummimatta på marken
används flis. Utrymme finns för odling. Träd ska tillkomma.
. Konferens om grön infrastruktur
Anders har deltagit i en konferens om grön infrastruktur, arrangerad av bl a Naturvårdsverket.
Urban Emanuelsson var en av talarna. Anders skriver en liten sammanfattning från konferensen.
. KSLA-konferens
Richard deltog den 15 november i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins konferens om
integrerad eller segregerad naturvård. Richard skriver rapport från konferensen.
. Ljusfesten runt Brunnsviken
Richard och Märtha rapporterade från årets ljusfest, som varit mycket lyckad och vacker.
Uppslutningen från allmänheten var stor.
. Bron över Djurgårdsbrunnsviken

Bron som ska binda ihop museiparken på norra Djurgården med Rosendalsområdet på södra
Djurgården har börjat byggas.
. Ny majoritet i Järfälla
Allan rapporterade att den nya majoriteten vägrar göra något åt gocartbanan. Allan förbereder
uppvaktning i första hand av centerpartiet som ingår i den nya majoriteten för att diskutera detta,
utbyggnaden av Järvastaden samt behovet av ekodukter över Akallavägen.
. Guidade vandringar
Anders Tranberg har i Naturskyddsföreningens regi lett en guidad vandring i parken under rubriken
”Norra Djurgården – upptäck nationalstadsparken”. Cirka 50 personer deltog.
Anita Lalander har lett två guidade vandringar och därefter satt in 500:- på FFE:s konto.
§ 5 Föreningskonferensen
Föreningskonferensen kommer äger rum den 24 november i KDF:s hus vid Stora Skuggan. Clas
Tollin kommer att berätta om fornminnen, gamla boplatser m m i parken. Bergiusdalgångens
framtid kommer att diskuteras. 30 anmälningar har hittills kommit in. Anne ordnar kaffe/te och
smörgåsar. Pris för detta 50 kr.
§ 6 Hemsidan
Styrelsegruppen tittade gemensamt på hemsidan. Några små justeringar föreslogs. I övrigt var alla
mycket positiva till sidan. Jenny, Allan, Torbjörn och Richard har jobbat med den.
§ 7 Ekonomi
För att förstärka plusgirokassan har Anne tagit ut 15 000 kr från fondkontot. I kassan finns nu
22 115 kr.
Mötet godkände kostnaden för visitkort till Richard Murray samt Richards utlägg för
begravningskrans för 850 kr i samband med Sture Koinbergs begravning.
§ 8 Large Urban Parks Award
Certifikat och sigill har delats ut på World Urban Parks konferens i Australien. De två guldvinnarna
blev Phoenix Park i Dublin och Centennial Park i Sydney. Samarbete med ”Green flag” diskuteras
inför nästa års utmärkelser.
§ 9 Kommande möte
Årets sista styrelsemöte kommer traditionsenligt att äga rum på en Strömmabåt i december.
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