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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1
Närvarande: Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner
Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Lars-Åke Hörjel, Bengt Rundquist, Johan Tamm,
Henrik Waldenström
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter
. Richard Murray meddelade att fortsättningen på seminariet om juridiken kring Nationalstadsparken
blir en liten skrift om lagstiftningen.
. Richard Murray meddelade att Johan Tamm inte tillåtits att berätta om parken på
Nationaldagsgaloppen på Ladugårdsgärde. Mötet betonade vikten av FFE får komma till tals på
evenemanget kommande år.
. Lidingöbro.
Richard Murray och Lennart Tonell har träffat boende på Lidingöbro. Det finns en konflikt mellan
ägarna som komplicerar restaureringen av en byggnad.. Richard har begärt att Lidingöbro värdshus
ska komma upp på nästa nationalstadsparksrådsmöte.
. Djurgårdsbrunn
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har varit på möte på Robert Weils kontor. I princip
samma koncept som tidigare ligger kvar. Richard har föranstaltat att Djurgårdens hembygdsförening
snarast får ta del av planeringen.
. Filmprojektet
Richard Murray och Ole Settergren har träffat två filmmakare, som erbjuder sig att göra en kortfilm
(3-5 min) om Kungliga nationalstadsparken, att läggas ut på Youtube t.ex.. Ole håller fortsatt
kontakt med dessa.
§ 5 Hjorthagstornet
Richard Murray har skrivit ett förslag till överklagande till Högsta Domstolen. Richard anser att vi
kan hävda att FFE inte fått sin rätt prövad av Mark- och miljödomstolen. Förslaget bör underställas
Jonas Ebbesson och Gunilla Högberg Björck innan vi eventuellt går vidare.

§ 6 Albano – referensgrupp
Richard Murray har haft kontakt med en projektledare på Akademiska Hus, som var positiv till en
referensgrupp. Anders Tranberg kommer att ingå i referensgruppen tillsammans med Richard.
Richard och Kommittén för Gustavianska parken har skickat var sin skrivelse till
Stadsbyggnadsnämnden för att förhindra att Akademiska hus bygglovsansökan godkänns, eftersom
den på väsentliga punkter avviker från den antagna detaljplanen. Richards skrivelse godkändes av
mötet.
§ 7 Opinionsmöte mot Östlig förbindelse
Henrik Waldenström organiserar tillsammans med Naturskyddsföreningen ett möte i ABF-huset den
5.10. Anders Tranberg ingår i projektgruppen. Mötet den 5.10 blir ett kunskapsmöte. Ett mer
politiskt möte planeras till en senare tidpunkt.
§ 8 Föreningskonferens
Höstens föreningskonferens föreslås behandla Stockholms Sjögård och anordnas tillsammans med
Stockholms Sjögård. Ole Settergren tar kontakt med Stockholms Sjögård för att arrangera detta.
§ 9 Konferens i vår – parkers roll i framtida städer.
Henrik Waldenström och Richard Murray planerar en konferens i vår tillsammans med KDF.
Konferensen ska behandla behandlingen av grönstruktur i städer och återge resultaten av Habitat IIIkonferensen i Quito och var den internationella forskningen står idag.
§ 10 RUFS
Remissförslag finns. Remisstiden går ut den 30.9. Bitte Liberg och Anne Murray har anmält sig till
ett seminarium på Brygghuset den 19.9. Lennart Tonell redogjorde översiktligt för innehållet i
RUFS. Förtätning är ett alternativ, ett annat är noder. Lennart Tonell ger synpunkter, som han
skickar till styrelsen.
§ 11 Ny ÖP för Stockholm
Ny översiktsplan är på gång. Anders Tranberg börjar titta på förslaget.
§ 12 Ekonomi
Anne Murray redogjorde för förbundets ekonomiska ställning. 60 000:- finns i fonder och 34 000 på
plusgirot. Båtresan i april gick back med 648:-. Anne undersöker tillsammans med Henrik varför
båten blev så dyr. Anne arbetar med att få medlemsorganisationerna att betala sina medlemsavgifter.
§ 13 Bergianskas undergång och passagen över Ålkistan.
Richard Murray har träffat chefen för Bergianska, som liksom FFE anser att en liten undergång där
den nuvarande järnvägsövergången finns vore det bästa. Passagen över Ålkistan utreds fn av
länsstyrelsen. Alternativet med en slussport bör undersökas. Det är angeläget att få tag i någon
ingenjör som kan rita på såväl undergången som förbindelsen över Ålkistan.
§ 14 Skötselutskott den 22 september
Anders Tranberg kommer att delta i mötet. Richard och Henrik kommer ej att kunna delta.
§ 15 Event och PR för parken
Alla som anordnar event i parker bör på något sätt göra reklam för parken. Henrik Waldenström och
Märtha Angert Lilliestråle uppdrogs att ta upp detta med KDF.

§ 16 Hållbar infrastruktur
Richard Murray går på ett möte på Näringsdepartementet den 9 september.
§ 17 Kommande möten
Nästa möte bestämdes till den 19.9 kl 18 hos Richard Murray. Mötet ska huvudsakligen behandla
RUFS och den kommande översiktsplanen. De två påföljande mötena bestämdes till den 27.10 och
den 22.11.
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