
Förbundet för Ekoparken       Styrelsen 
 
Protokoll         2014 05 19 
 
 
Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Åke Hörjel, Richard Murray, Bengt Rundquist, 
Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
(fr o m § 9 ) 
 
Förhinder: Bitte Liberg, Anne Murray, Johan Tamm, Anders Tranberg 
 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Förslaget till dagordning godkändes efter ett tillägg 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 15 april gicks igenom och godkändes. 
 
§ 4 Rapporter 
. Bengt Rundquist rapporterade från två work shops på Naturhistoriska Riksmuséet.  Den första 
hade ägt rum den 31 mars och handlat om Nationalstadsparkens biologiska värden. Det andra 
mötet, den 24 april, hade behandlat kulturlandskapet i Nationalstadsparken. Bengt skickar 
minnesanteckningar. 
 
. Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle deltog den 28 april i ett av Länsstyrelsen anordnat 
möte om Åtgärdsplan Brunnsviken runt. Mötet, till vilket FFE, Haga Brunnsvikens Vänner, 
Kommittén för Gustavianska Parken och WWF varit inbjudna, hade hållits i en positiv anda. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle rapporterade att Lill-Haga inte kommer att flytta nu men att placeringen 
senare ska utvärderas för ställningstagande om ev. flytt. en lämpligare placering skulle kunna vara 
invid Fjärilshuset.  
 
§ 5 Storängsbotten 
En ytterligare runda med uppdrag till två arkitektkontor planeras av KDF. Förbundet har hållits 
hyggligt informerade så här långt. Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle arbetar med 
ärendet. 
 
§ 6 Solna stads grönplan 
Richard Murray har skickat in FFE:s remisssvar på Solna stads grönplan. Mötet godkände 
remissvaret. 
 
§ 7 Inval av medlemsförening 
Kungliga Djurgårdens Bostadsarrendatorer valdes in som medlemsförening i FFE. Styrelsen beslöt 
att erbjuda bostadsarrendatorerna en plats som adjungerad till styrelsen för att föreningen ska 
komma in i arbetet. 
 
§ 8 Nationalsdagsgaloppen 
Även i år kommer galopptävlingar att äga rum på Ladugårdsgärde på Nationaldagen. Vid förra årets 
tävlingar hade FFE ett litet stånd på området och Richard Murray informerade om FFE och 



Nationalstadsparken. I år har inget sådant erbjudande kommit. Det är väsentligt att FFE får 
framträda under evenemanget. Märtha Angert Lilliestråle tar kontakt med evenemangschef Per 
Gylfe angående detta. 
 
§ 9 Polishögskolan 
Regeringen har beslutat att avveckla grundutbildningen vid Sörentorp och ersätta den med en 
uppdragsutbildning som ska genomföras vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen 

Det gamla regementsområdet, som är mycket lite förändrat genom åren, kan komma förändras. Det 
är angeläget med vandringar i området för att skapa en bild av värden och möjligheter. Torbjörn 
Schmidt tar kontakt med ansvariga. Lennart Tonell deltar i arbetet med frågan.  
 
§ 10 Kritik av arrangemang i parken 
Tough Viking ägde rum den 10 maj i Hagaparken. FFE hade inte informerats om arrangemanget, 
trots beslut i sköteselrådet om att så skulle ske. Märtha Angert Lilliestråle rapporterade om 
lervälling och markförstöring i parken. Loppet hade ägt rum vid en mycket olämplig årstid, inte 
minst med hänsyn till djurlivet. Richard Murray har begärt ett samtal med Gunnar Holmgren i 
ärendet. Henrik Waldenström gör ett förslag till checklista för arrangemang i parken som Märtha 
lägger fram för Per Gylfe för diskussion. 
 
§ 11 Föreningskonferens 
Richard Murray lade fram ett förslag om att till hösten arrangera en föreningskonferens om 
Järvakilen. Efter diskussion beslutade mötet att anordna en konferens med det föreslagna innehållet.  
Richard Murray, Torbjörn Schmidt och Bengt Rundquist arbetar vidare med planerna. 
 
§ 12 Domstolsärenden 
Länsstyrelsen ifrågasätter FFE:s rätt att föra talan beträffande kv. Stettin. Även Mar- och 
miljödomstolen har gått på länsstyrelsens linje. Mötet beslutade att Richard Murray ska konsultera 
miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck i ärendet. Beslöts anslå max 4.000 kr plus moms i arvode.  
 
§ 13 Albano  
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray kommer den 22.5 att delta i ett möte i Mark- och 
miljödomstolen angående Albano. 
 
§ 14 Kraftledningar 
Märtha Angert Lilliestråle har deltagit i två möten angående dragningen av kraftledningen från 
Danderyd via Ålkistan till Fisksjöäng. Mycket arbete läggs på frågan om Ålkistan. Bl a ska träden 
kartläggas.  
 
§ 15 Verksamhetsplanering 
Mötet gjorde en genomgång enligt ansvarsfördelningen inom styrelsen och stämde av läget i för 
verksamhetsåret aktuella ärenden.  
 
§ 16 Faddrar till medlemsföreningarna 
Förslag väcktes att styrelsemedlemmarna skulle utgöra faddrar för var sina medlemsföreningar för 
att på det sättet engagera dem närmare i arbetet. Förslaget tas upp vid nästa möte. 
 
§ 17 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 10 juni kl 18 ombord på isbrytaren S:t Erik. 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 



Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
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