
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
Styrelsen         20110822 
 
Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1, Stockholm 
 
Närvarande: Märtha Angert-Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Klas Langels, Anders Widell  
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett tillägg 
 
§ 3 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes 
 
§ 4 Rapporter 
. Det planerade styrelsemötet i Cedergrenska tornet i juni ställdes in p g a ett vid samma tidpunkt 
inlagt möte rörande Albano. Några ur styrelsen deltog dock i möte och samvaro med Cedergrenska 
parkens vänner senare på kvällen. 
 
. SWECO -  arbetar med plan för Gröna Lund.   Henrik Waldenström kontaktar Gröna Lunds VD, 
Jan Roy, för ett möte.  
 
§ 5 FFE:s ekonomi 
Anne Murray meddelade att förbundets ekonomiska ställning är god. Mötet gick igenom en lista 
över medlemsföreningarnas inbetalningar. 
 
Bengt Rundquist föreslog inköp av en beachflagga för FFE.  Pris: 950:- plus moms, inkl tryck. 
Beslutades att köpa in flaggan. 
 
§ 6  FFE:s hemsida 
Bengt Rundquist rapporterade om de senaste uppdateringarna på sidan. 
 
§ 7 Bussresan den 27 augusti 
Gunilla Sterner Kumm rapporterade vilka föreningar som anmält sig samt att lunch är beställd på 
Kafé Sjöstugan. Styrelsens medlemmar uppmanades att kontakta ett antal föreningar för att få fler 
deltagare i bussturen.   
 
§ 8 Lindgården 
FFE har genom Richard Murray JO- och JK anmält hanteringen av Lindgården samt till 
Länsstyrelsen överklagat detaljplanen för Konsthallen 2 m fl. i stadsdelen Djurgården. Per 
capsulambeslut taget i styrelsen beträffande anmälningarna (se separat protokoll). Beslöts godkänna 
överklagandet. FFE har dock förvägrats talerätt. Länsstyrelsen anser vidare att rivningen av 
Lindgården inte utgör någon betydande miljöpåverkan, vilket är uppseendeväckande. Styrelsen 
beslöt ställa sig bakom kravet att Lindgården ska återuppbyggas, med bl.a. de byggnadsdetaljer som 
räddats vid rivningen. Beslöts godkänna de överklaganden som gjorts till mark- och 
miljödomstolen.   
 
§ 9  Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet 
FFE och Haga Brunnsvikens vänner har tidigare till Stockholms Stadsbyggnadskontor ingivit ett 



samrådsyttrande över programförslag för Albanoområdet. Beslöts att detta yttrande ska ligga till 
grund för yttrandet över den nu utställda planen. I yttrandet ska skadebeskrivningen skärpas. Märtha 
Angert Lillestråle har arbetat på ett förslag till skrivning. Richard Murray färdigställer yttrandet.    
 
§ 10  KDF:s och FFE:s höstkonferens 
Planering pågår för konferensen, som äger rum den 13 oktober på Naturhistoriska Riksmuseet med 
temat Nationalstadsparken - möjligheter eller hinder. Henrik Waldenström arbetar med planeringen 
för FFE:s räkning. 
 
§ 11  Skeppsholmsdagen den 11 september 
Bengt Rundquist meddelade att schemat för dagen läggs vid ett stormöte den 23.8. 
Anne Murray, Richard Murray och Bengt Rundquist kommer att finnas vid FFE:s bord.  
Anne Murray meddelade att förbundets nya broschyr kommer att vara klar till Skeppsholmsdagen. 
 
§ 12  Föreningsmöte rörande vård- och utvecklingsplanen 
FFE planerar en gemensam träff för alla som för förbundets räkning har deltagit i Länsstyrelsens 
möten. Mötet bör äga rum när Länsstyrelsens samlade förslag gått ut på remiss. Preliminärt datum 
för mötet sattes till den 16 november. 
 
§ 13 Internationell konferens 
Ett möte angående konferensen, som är tänkt att äga rum 2015, kommer att hållas den 28.9 på 
Världsnaturfonden. WWF har sagt sig vilja stötta konferensen. 
 
§ 14 FFE:s kansli 
Bengt Rundquist meddelade att FFE:s förråd måste flyttas till lokalen vid Stora Skuggan före den 1 
september. Bengt Rundquist, Anne Murray, Gunilla Sterner Kumm och Lennart Tonell ombesörjer 
flytten. 
 
§ 15  Information 
. Norra länkens tunnelmynningar vid Roslagstull 
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray rapporterade från ett möte med referensgruppen för 
Norra Länken. Två idéer har presenterats för hur tunnelmynningarnas inverkan på stadsbilden 
skulle kunna mildras.  
 
. FFE har fått inbjudan att vara med när första spadtaget för det nya kårhuset tas. Henrik 
Waldenström anmälde sitt intresse för att delta. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle meddelade att den numera traditionella ljusfesten runt Brunnsviken äger 
rum den 6 november. Upplägget blir liknande det tidigare. Nytt blir en ”ljusstafett” runt 
Brunnsviken. Ekonomiskt bidrag från FFE beslutas vid kommande möte. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle meddelade att Hagadagen i sin nuvarande form upphör, till stor del 
beroende på att Solna stad valt att lägga sitt omfattande nationaldagsfirande i Hagaparken.  
 
§ 16  Kommande sammanträden 
Nästa styrelsemöte äger rum den 29 september kl 18 hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30. 
Styrelsemötet därefter föreslogs äga rum i anslutning till föreningskonferensen den 16 november.  
Styrelsemöte med julbord i vecka 50.  
 
Vid protokollet        Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 


