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Sammanträde hos Anne Murray
Närvarande: Allan Edblom, Anne Murray, Richard Murray, Jenny Rosen, Torbjörn Schmidt, Gunilla
Sterner Kumm, Anders Tranberg, Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Protokollet från styrelsemötet den 18.9 gicks igenom och lades till handlingarna
§ 3 Rapporter
. Flyttning av arkivet
Anne och Richard har genomfört flytten av det mesta av FFE:s arkiverade material till KDF:s
lokaler.
. Kraftverkstornen
Henrik W har träffat Henrik Niklasson angående kraftverkstornen i parken. Henrik W föreslår att
tre torn ska sparas som kulturminne och utsiktstorn.
. Kulturaktiviteter vid Tivoli
Gunilla rapporterade att Solna kommun i samarbete med Bergshamrabibliotekets vänner anordnat
natur- och kulturvandringar i Tivoliområdet, dels för mellan- och högstadieelever i
Bergshamraskolan dels för vuxna.
. Nationalstadsparksrådet
Richard rapporterade från Nationalstadsparksrådets senaste möte. En intressant diskussion ägde rum
om grönytor i Stockholm. Med nuvarande byggnadsplaner kommer 25 procent av grönytorna att
försvinna de närmaste 20 åren. Stockholm är den stad, enligt SCB, som har minst grönyta i andel av
total yta. Ståthållaren Staffan Larsson framförde sina bekymmer över utbyggnaden av Norra
Djurgårdsstaden som ger upphöv till ölkat slitage i Nationalstadsparken i en omfattning som KDF
inte har resurser att möta.
. Möte med ståthållaren
Richard och Henrik har träffat ståthållaren på Slottet och haft ett bra samtal. Henrik blev inbjuden
till möte med slottsfogdarna.
. Presidiemöte
Richard rapporterade att ett presidiemöte med föreningarna i parken ägt rum. Konstaterades vikten
av att föreningarna gemensamt uppvaktar stockholmspolitikerna.
. Våtmark vid Tivoli
Gunilla har varit i kontakt med Länsstyrelsen, som fått in ett flertal yttranden och synpunkter på den
planerade våtmarken och dagvattendammarna. Länsstyrelsen kommer att gå igenom materialet
ytterligare innan beslut fattas i frågan.

.§ 4 Föreningskonferensen
Höstens föreningskonferens äger rum den 24 november i Kungliga Djurgårdsförvaltningens hus på
Stora Skuggans väg 22. Konferensens innehåll diskuterades. Bl a kommer Clas Tollin att föreläsa
om Nationalstadsparkens medeltida historia utifrån sin bok” Stockholm, Klara kloster och
Kungsladugården.” Hur Bergiusdalgången ska utvecklas sedan kraftledningen lagts ned i marken
ska också diskuteras. Märtha inleder med en översikt om läget.
.§ 5 Landshövdingens rundresa
Planer finns på att i samband med Nationalstadsparksrådets juniaktivitet ordna en guidad tur för
landshövdingen i den södra delen av parken. Henrik handlägger ärendet.
§ 6 Yttrande över kvarteret Triangeln
Mötet godkände det samrådsyttrande som FFE skickat in.
§ 8 Genomgång av ansvarsområden
Listan över styrelsemedlemmarnas olika ansvarsområden gicks igenom. Följande tillägg gjordes:
Anders och Richard: Ekodukter
Anders och Allan: Hästa gård
§ 9 Den nya politiska situationen i ”våra” kommuner
Den efter valet uppkomna situationen i kommunerna diskuterades. Viktigt att komma i kontakt med
de nya politikerna.
§ 10 Den nya hemsidan
Styrelsen tittade gemensamt på och kom med synpunkter på förslaget till förbundets nya hemsida.
Smärre förändringar föreslogs, men i huvudsak var styrelsen mycket positiv till hemsidans upplägg.
§ 11 Ekonomi
Anne rapporterade att höstens båttur gått back med cirka 1000:Anne påminde om att vissa föreningar ännu inte erlagt medlemsavgiften till förbundet.
Anne rapporterade att en uppgradering av servern varit nödvändig. Mötet godkände den inbetalning
på 1000:-som gjorts för detta ändamål
Förbundet betalar för tre domännamn: ”Largeparks.se”, ”Ekoparken.org” och ”Kungliga
Nationalstadsparken.se” och avser att behålla dessa.
§ 12 Övrigt
. Jenny föreslog att FFE ska bjuda in allmänheten t ex till guidade visningar i parken
. Kungliga Vitterhetsakademins skrift ”Platsens kulturella betydelse. Juridiken kring
nationalstadsparken ” är nu utgiven.
§ 13 Kommande möte
Kommande styrelsemöte äger rum den 20 november.
Vid protokollet
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