
Förbundet för Ekoparken       Styrelsen 
 
Protokoll         2012 10 01 
 
 
Sammanträde på Godthem på Djurgården 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle,Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt Rundquist, Ole 
Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Anders 
Widell 
 
Förhinder: Klas Langels, Anne Murray 
 
Före mötet visades styrelsen runt på Godthem av Per Taube. Restaureringen och tillbyggnaden 
diskuterades. 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 27 augusti gicks igenom och godkändes 
 
§ 4  Rapporter 
 
.  Uppvaktning av Lena Ek 
Richard Murray och Henrik Waldenström träffade den 13 september miljöminister Lena Ek. 
Miljöministern hade i förväg tillställts en skrivelse kring vilka frågor FFE avsåg att ta upp. 
 
. Uppvaktning av Daniel Helldén, MP, Stockholms stad 
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström träffade den 25 september 
oppositionsborgarrådet i Stockholm stad Daniel Helldén för att informera om Kungliga 
nationalstadsparken och aktuella problem inom dess stockholmsdel. 
 
. Hinderlöpningstävlingen Tough Viking 
Märtha Angert Lilliestråle har meddelat arrangörerna att förbundet går med på att tävlingen hålls ett 
kommande år, dock med villkoren att ingen avgift tas ut av publiken och att det inte uppstår någon 
marknadsplats. Styrelsen godkände medgivandet till arrangörerna. Henrik Waldenström reserverade 
sig mot beslutet. 
 
. Galoppen på Ladugårdsgärde 
Konstaterades att arrangörerna inte stöttat lärkprojektet och att FFE därför säger nej till tävlingarna 
kommande år. Om lärkprojektet kommer igång, kan tävlingarna prövas ett senare år. 
 
. Österleden 
Alliansregeringen lanserar Österleden på nytt, nu i kombination med tunnelbana. Regeringen vill 
tillsätta en utredning kring detta. FFE är mycket negativt till projektet. En kommentar, skriven av 
Richard Murray, finns på förbundets hemsida.  
 
§ 5 Policy beträffande naturreservat i Nationalstadparken 
Lagen om Nationalstadsparken respekteras inte. Förbundet måste därför börja överväga andra 
skyddsinstrument, t.ex. naturreservat. Mötet beslutade att kontakta MP om att författa en motion där 



det  bl a pekas på svårigheterna att upprätthålla respekten för lagen. Richard Murray och Henrik 
Waldenström tar fram ett förslag till skrivelse.  
 
§ 6 Hemsidan 
Bengt Rundquist demonstrerade hemsidans nuvarande utseende och funktion. Innehållet 
diskuterades, framför allt med betoning på nyheter. Ole Settergren, som börjat författa 
pressmeddelanden för FFE, åtog sig att försöka sätta ihop ett nyhetsbrev som den sista i varje 
månad skulle sändas ut till medlemmar och andra nyckelpersoner. Beslut fattades om att på försök 
ta fram ett första nyhetsblad.. 
 
§ 7 Sociala medier 
Bengt Rundquist visade en trappa av möjligheter att komma ut i sociala medier: qrkod, appar, 
facebook, twitter, blogg, forum. Mötet diskuterade möjligheterna och beslutade att börja med en 
blogg samt ett nyhetsbrev (se § 6) 
 
§ 8  
Diskussion/debatt med YIMBY 
YIMBY lanserar Lindhagenplanen 2.0 som en idéplan för Stockholms framtida utveckling.   Bland 
annat föreslås att kvarteren vid Värtan ska sitta ordentligt ihop med Östermalm via bebyggelse på 
Storängsbotten och på Gärdet och att Valhallavägen förlängs och övergår i en högbro (som 
Västerbron) till Nacka, som en ny och stadsvänligare version av den påtänkta Österleden. FFE är 
starkt kritiskt till YIMBYs förslag, och mötet diskuterade möjligheten att få tillstånd en diskussion 
med YIMBY. 
  
§ 9 Akademiska Hus 
FFE har fått en  inbjudan till en seminariedag i Stockholm den 12 november. 
Några personer ur styrelsen kommer att delta. 
 
§ 10 Remissvar Stockholms Ström 
Märtha Angert Lilliestråle redogjorde för det remissvar som lämnats in den 19.9. Ärendet: Att 
förorda alternativ för kablifieringen av 220 kV ledningar i Nationalstadsparken mellan Ålkistan och 
Fisksjöäng enligt samrådsunderlag juli 2012. I remissvaret betonar FFE bl a att kabeln så långt 
möjligt skall grävas ned i befintliga vägbanor samt att man utreder möjligheten att förena 
kabeldragningen med en gångbro över Ålkistan. Mötet godkände remissvaret. 
 
§ 11 Roslagsbanan . Samråd för frivillig tillståndsprövning av trafiken på Roslagsbanan 
Gunilla Sterner Kumm handlägger ärendet i samråd med bl a Torkel Tigerschiöld. Mötet påpekade 
bl a vikten av att betona den ökning av buller som den tätare trafiken kommer att medföra. 
 
§ 12 Ändring av MB rörande MKB 
Styrelseledamöterna ger förslag till Johan Tamm, som arbetar fram ett förslag till skrivelse till den 
20 oktober.  
 
§ 13 Den gröna promenadstaden  
Flera ur styrelsen har deltagit i seminarier kring ”Den gröna promenadstaden. En strategi för 
utveckling av Stockholms parker och natur”. Konstaterades att den trycksak som tagits fram i 
ärendet bitvis är vilseledande och innehåller målkonflikter. Synpunkter på förslaget ska vara inne på 
Stadsbyggnadskontoret senast den 19 oktober.  Henrik Waldenström, Lennart Thonell, Märtha 
Angert Lilliestråle och Bengt Rundquist arbetar fram ett förslag till yttrande  från FFE.   
 
 
§ 14 Barriärerna. 



Herbert Henkell har tagit fram ett förslag till en landskapsbro och ekodukt över ”landets värsta 
barriär” – E4 +  järnvägen + Sollentunavägen vid Sörentorp på gränsen mellan Solna och 
Sollentuna.  Mötet såg positivt på förslaget. Bengt Rundquist och Henrik Waldenström arbetar 
vidare med ärendet.  
 
§ 15 Ljusfesten 
Årets ljusfest kring Brunnsviken äger rum den 4 november.  Haga-Brunnsvikens Vänner beviljades 
3000:- som stöd för arrangemanget. 
 
§ 16 Kommande möte 
Nästa möte äger rum den 14 november kl 17.30 hos Ole Settergren, Stigbergsgatan 27, Stockholm. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
  
  
 
 


