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Sammanträde hos Ole Settergren, Stigbergsgatan 27 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn 
Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Anders Tranberg, Henrik 
Waldenström, Allan Edblom (adjungerad), Jenny Rosén (adjungerad)  
 
 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes 
 
§ 4 Rapporter 
 
. Trafikval Öst 
.Henrik rapporterade att nätverket Trafikval Öst är mycket aktivt. 
 
. Albano 
Märtha, Richard och Henrik har varit på möte om fasaderna. Fasaderna i glas och vitt samspelar inte 
med omgivningen. Dessutom stor risk för ljusföroreningar. Jenny ska leta upp forskare som 
analyserat effekten av ljusföroreningar. Den 8.2 blir det en promenad för att se på byggnadsstilar 
och fasadfärger.  
 
. Bergianska 
Märtha rapporterade att det den 26.1 blir möte med ledningen för universitetet. 
 
. Årsmöte i Haga Brunnsvikens vänner 
Märtha rapporterade att Haga Brunnsvikens vänners årsmöte med seminarium äger rum den 15.3 på 
Haga Forum. Temat för seminariet blir: Hur mår Brunnsviken idag? Vad görs och borde göras för 
att förbättra vattenkvaliteten och miljön runt Brunnsviken?  
 
. Norra Albano 
Anne rapporterade att det ännu inte gått att få någon klarhet kring vem som upplät   
de gamla kolonilotterna. Anders ska leta efter gamla flygfoton över området 
 
. Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppen inom Nationalstadsparksrådet har träffats. Henrik har deltagit. En ny karta 
över parken ska tas fram. Gruppen har för avsikt att utveckla en gemensam plattform för alla 
aktörer inom parken. 
 



. Gröna kilarnas dag och Hagadagen 
Gröna kilarnas dag infaller i år den 20 maj.  Hagadagen äger rum samma dag. På gröna kilarnas dag 
kommer ett fokus att läggas på naturreservaten. Nationalstadparksrådets kommunikationsgrupp 
kommer att inbjudas till Hagadagen. 
 
. 22 maj är biologiska mångfaldens dag. 
 
. Henrik fortsätter att bearbeta filmerna om parken. 
 
. Det är nu klart att gångbron över Djurgårdsbrunnsviken kommer att anläggas. 
 
. Järvakilen 
Allan rapporterade bl.a. om läget beträffande gocartbanan. Allan tar kontakt med ansvariga för 
Häradsallmänningen för att undersöka om FFE kan få ett möte med dem. Richard ska 
uppmärksamma länsstyrelsen på brottet mot löftet att  skogsplanetera co-cart-banan. 
 
. URBIO 
Anders har haft kontakt med URBIO och försöker ordna ett möte med dem om biologisk mångfald. 
 
. Bin i sta´n 
Den 14.2 ordna Föreningen Natur och Samhälle i Norden ett möte hos U&We , Stora Nygatan 45, 
kring bin i sta´n. Anmälan till Anders Schaerström. Läggs ut på hemsidan. Allan påpekade att även 
företaget Naturskog arbetar med insekter och pollinering. 
 
§ 5 Årsmötet 10.3 
Anne redogjorde för planerna.  Som förslag på lokal nämndes det gamla orangeriet i Bergianska. 
samt Roddarföreningens lokal på Djurgården. Beslutades att förlägga mötet till Roddarföreningens 
lokal.  Förslag på talare: Karl Örsan som skulle kunna tala om idrott på Stockholms vatten. Henrik 
kontaktar Örsan. Förslag på ordförande: Anders Schaerström. Richard tar kontakt med honom. 
Föreslogs att mötet inleds med en vandring runt Djurgårdsbrunn med start kl 14, varvid Henrik 
skulle guida. Årsmötet startar kl 15. 
 
§ 6 Spårväg city 
Den från föregående möte bordlagda frågan om Spårväg Citys dragning över Ladugårdsgärde 
behandlades. Spårväg på gräs, omgärdad av staket, avvisades. Det alternativa förslaget som innebär 
att spårvägen läggs i mitten av vägen med en bilfil på vardera sidan samt ett förslag att spårvägen 
förläggs i en tunnel, alternativt ett nedsänkt tråg, som en vallgrav, diskuterades. Mötet beslutade att 
i första hand verka för tunnel- eller vallgravsförslaget, i andra hand att spårvägen skulle förläggas 
till gatan utan att några ytterligare bilfiler anordnades. Förbundet ska verka för att spårvägen inte 
föranleder några ytterligare intrång på Ladugårdsgärde. Henrik ska uppvakta trafikborgarrådet 
Daniel Helldén. 
 
§ 7 Nobelcenter 
Ett seminarium kommer att äga rum den 3.2 på Kungliga Musikaliska Akademin. Både Henrik och 
Richard ska tala om förslaget att placera Nobel Center till Norrtull.  
 
§ 8 Nyhetsbrevet 
Jenny och Richard har tagit fram ett förslag till nyhetsbrev.  Mötet diskuterade sändlista – 
Nationalstadsparksrådet, Gröna grannar, Ny grön stad, medlemsföreningarna, pressen. Designen 
och namnet på nyhetsbrevet diskuterades också. Mötet beslutade om namnet ” Ekoparksnytt”. 
Torbjörn lovade att ombesörja utskicket.  
 



§ 9 Hemsidan 
Bengt är beredd att fortsätta att arbeta med hemsidan. Mötet beslutade om övergång till WordPress 
Föreslogs att Susanne Kolare skulle inbjudas till ett styrelsemöte och berätta hur Haga 
Brunnsvikens vänner arbetar med WordPress.  
 
§ 10 Large urban parks award 
Richard berättade om läget. Lista på kriterier och poängsättning finns.  Möte med Large Urban 
Parks committee 25.1 
 
§11 Detaljplan för Gröna Lund 
Svar på samrådet ska vara inne den 31.1. Anne redogjorde för planen. FFE menar bl a att inga 
åkattraktioner eller andra byggnader bör medges som är högre än tvåvåningshusen längs 
Falkenbergsgatan. FFE motsätter sig gångbryggor ute i vattnet. Richard arbetar fram en skrivelse, 
som skickas runt i styrelsen för synpunkter. 
 
§ 12 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte fastlades till den 20.2 hos Bitte. 
 
 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
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