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Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30, Stockholm
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Anne Murray, Richard Murray, Bengt
Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Anders Widell
Förhinder: Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg, Lennart Tonell, Henrik
Waldenström

§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes
§ 3 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.
§ 4 Rapporter
. Albano
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle har träffat Ann-Karoline Nordström,
förvaltningschef på Stockholms Universitet, och Kersti Hedqvist, projektsamordnare för Albano vid
Stockholms Universitet, och diskuterat universitetets lokalprogram i Albano. FFE vill se lokalplan
kopplad till lokalbehov.
. Märtha Angert Lilliestråle har deltagit i Länsstyrelsens möte kring vård- och utvecklingsplanen
för området Brunnsviken. Konstaterades att gränsdragningen för området och huruvida Albano ska
ingå i Brunnsviken är en viktig fråga.
. Nationalstadsparksrådet
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från möte med Nationalstadsparksrådet. Detta leddes av
Lars Nyberg, som esättare för Landshövding Per Unckel som gått bort. Länsstyrelsens jurister
utlovade en sammanfattande och mera lättillgänglig skrivning av lagen.
. Bussresan den 27 augusti
Richard Murray rapporterade att bussresan för föreningarna blivit mycket uppskattad. Närmare
trettio personer deltog. Resan tog gruppen till platser som många aldrig sett tidigare. Buss och lunch
på kafé sjöstugan betalas som tidigare beslutats av förbundet.
. Skeppsholmsdagen
Bengt Rundquist rapporterade från Skeppsholmsdagen, till vilken FFE bidragit med 500:-. Mötet
godkände det ekonomiska bidraget. Vid tältet stod under dagen Anne Murray, Bengt Rundquist och
Richard Murray. Tävlingen att placera ut bilder på platser på kartan drar folk till vårt tält. Styrelsen
uttryckte förhoppningen at Bengt skulle kunna göra en likadan tävling, med nya bilder till nästa år.
. FFE:s kansli
Bengt Rundquist rapporterade att flytten av FFE:s förråd till lokalen i Stora Skuggan nu är
genomförd. Bengt Rundquist och Anne Murray ombesörjde flytten.
. Internationell konferens

Richard Murray rapporterade att ett möte har ägt rum på WWF. Deltagare främst från den
akademiska världen. Bra diskussion kring programmet. WWF bidrar ekonomiskt till att Henrik
Waldenström arbetar med konferensplaneringen under kommande år. Nytt möte den 16 januari.

§ 5 Yttrande över utställd plan för Albanoområdet
FFE och Haga-Brunnsvikens vänner har till Stockholms Stadsbyggnadskontor ingivit ett
gemensamt yttrande över utställd plan för Albanoområdet i stadsdelen Norra Djurgården. Mötet
godkände yttrandet.
§ 6 Galoppen
De planerade galopptävlingarna på Ladugårdsgärde, som ställdes in i år, kommer att äga rum nästa
år. FFE anser dock fortfarande att det är olämpligt att ha tävlingarna i juni. Märtha Angert
Lilliestråle och Richard Murray deltar i möte i ärendet den 10 oktober.
§ 7 Förbundets nya broschyr
Broschyren var klar och fanns med på Skeppsholmsdagen. FFE framför ett tack till Ann Nyström,
som arbetat med broschyrens nya lay out utan ersättning, samt till Katarina Westerberg som ställt
upp med bilder.
§ 8 Spårvägen över Ladugårdsgärde
Anne Murray bevakar ärendet och ska ta kontakt med projektgruppen på SL. Rödmarkering är gjord
i Djurgårdsvägen bortom Oak Hill, vilket tyder på att man överväger en hållplats där. Styrelsen
ställde sig inte direkt avvisande till den tanken, men är ändå mycket tveksam.
§ 9 Konferens rörande Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan
Preliminärt datum för en gemensam träff för alla som för förbundets räkning har deltagit i
Länsstyrelsens möten hade tidigare satts till den 16.11. Mötet beslöt att skjuta fram datum för mötet
i väntan på att Länsstyrelsens samlade förslag gått ut på remiss.
§ 10 13-oktoberkonferensen
Seminariet ”Kungliga Nationalstadsparken. Möjlighet eller hinder” äger rum på Naturhistoriska
Riksmuséet den 13 oktober kl 08.30 – 16.00. Richard Murray informerade om programmet. Bengt
Rundquist skickar ut inbjudan till FFE:s medlemsföreningar samt lägger ut inbjudan på hemsidan.
§ 11 Lidingöbro värdshus
Bygglov har beviljats för den avsedda till- och ombyggnaden. Richard Murray har konstaterat ett
stort hål på platsen samt att bygget tycks stå stilla. Anders Widell kontaktar Victoria Grönros på
Exploateringskontoret i frågan. En viktig principiell fråga är varför en så stor åtgärd i
nationalstadsparken inte föregåtts av detaljplan.
§ 12 Arkitetkturprogram
Stockholms stad har haft förslaget ”Arkitektur Stockholm” ute på remiss. Anne Murray och Bitte
Liberg ska överväga om förbundet ska yttra isg..
§ 13 Hästgödselkompost på Djurgården
KDF har ansökt om att få utöka befintlig komposteringsyta på Fisksjöäng, Norra Djurgården, och
där kompostera upp till 3000 ton hästgödsel. Närboende har oroats och hört av sig till FFE och bett
förbundet agera i frågan. Flera alterantiv till lokalisering av komposten har utretts: Storängsbotten,
Borgen, Bergianska Trädgården och Fisksjöäng. Styrelsen har tidigare inte haft något att erinra mot
placering på Fisksjöäng och fann inte anledning att nu ändra inställlning.

§ 14 Möte på Kgl slottet det 28 oktober
Ett möte rörande vattenfall i Hagaparken kommer att äga rum. Märtha Angert Lilliestråle deltar i
mötet. Styrelsen ställer sig positiv till projektet.
§ 15 Södra Djurgården
Richard Murray rapporterade från möte med Sven Lorentzi, Kunglig Djurgårdens intressenter
(KDI). Vid mötet framkom bl.a. att ledningen för Gröna Lund har insett att de inte kan bygga
jättelika åkattraktioner på parkeringsplatsen av hänsyn till närboende, att Vistors center vid
Djurgårdsbron blir fördröjt och kommer att börja byggas först hösten 2012, att KDI också önskar
begränsa biltrafiken efter Djurgårdsbron ytterligare.
§ 16 Roslagstull
Märtha Angert Lilliestråle berättade om ett nytt förslag. De två förslag som nu finns kommer att
presenteras på kommande referensgruppsmöte rörande Norra Länken.
§ 17 Lindgården
FFE:s JO-anmälan avslagen. JK har tidigare hänvisat till JO:s handläggning.
§ 18 Skuruparken
Beslut har fattats av Nackas moderata kommunledning om att Skuruparken ska bli naturreservat.
§ 19 Ljusfesten runt Brunnsviken
Ljusfesten runt Brunnsviken äger rum den 6 november. Mötet beslutade om ett ekonomiskt bidrag
från FFE på högst 5000:§ 20 Nästa sammanträde
Kommande sammanträde äger rum den 23 november kl 18.00 i FFE:s lokal vid Stora Skuggan.
Vid protokollet

Justeras
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Richard Murray

