
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2011-12-13  
 
 
Sammanträde på Waxholm III, damsalongen, med avgång 14 00 
 
 
Närvarande: Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Klas Langels, Anne Murray, Richard Murray, 
Bengt Rundquist, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, adjungerade Cilla Lundström, Cedergrenska 
parken, och Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. 
 
§ 1  Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och hälsade de två gästerna välkomna. Styrelsen 
beslöt att bjuda dessa på lunchen (styrelsens ledamöter betalar själva lunchen). Richard Murray 
utsågs att skriva dagens protokoll och Anne Murray att justera det. 
 
§ 2  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll fanns i utkast och gicks igenom. Godkännande bordlades till nästa 
sammanträde. 
 
§ 3 Rapporter och information 
 

• TV-eken har fällts och en förening har bildats för att se till att en ny ek plateras på den fällda 
ekens plats och att driva frågor kring gamla träd i stadsmiljö, s.k. veteranträd. Uppdrogs åt 
Bitte Liberg  att ta reda på bestämmeler och skydd av gamla träd i Stockholms län och i 
Sverige som helhet. 

• Nationaldagsgaloppen har inställts för år 2012. Banan har inte fått erforderlig stadga, gräset 
måste växa till sig. Vid ett möte med anordnarna lade Henrik Waldenström och Stockholms 
ornitologiska förening fram ett förslag om ett lärkprojekt, dvs.inventering före och åtgärder 
för att stärka lärkornas hemvist på Ladugårdsgärde, samt en inventering efter 
galopptävlingen. Detta projekt, som beräknas kosta ca. 75.000 kr lovade tävlingens 
anordnare att sponsra. 

• Beslut om inrättande av naturreservat för Skuruparken är nu taget av Nacka 
kommunfullmäktige. 

• Anne Murray deltog i samråd rörande Spårväg City den 5 december. En s.k. järnvägsplan 
kommer att läggas fram under år 2012. 

• Richard Murray och Lennart Tonell träffade den 25 november Sten Nilsson, miljöpartiet, 
tillsammans med Stellan och Eva-Cristina Horwitz för att tala om Djurgårdsbrunn och 
planerna med tennishallar. 
 

§ 4 Strategidiskussion. Cilla Lundström betonade hur viktigt det är att vara proaktiv, att själv väcka 
förslag (så som en gång gjordes beträffande Ekoparken). Annars hamnar man lätt på defensiven. 
T.ex. skulle förbundet kunna lägga fram alternativ detaljplaner. Mårten Wallberg framhöll värdet av 
att de många grupper som nu arbetar med att försöka rädda olika grönområden samarbetar. 
Naturskyddsföreningen kommer under våren 2012 att anordna en konferens för alla i Stockholms 
län som arbetar med dessa frågor.  
 
§ 5 Länsstyrelsen i Stockholms län får från 1 februari 2012 Chris Heister som landshövding. Vid 
nästa nationalstadsparksråd ska förbundet väcka frågan hur rådet ser på trädfällningsförbudet och 
den handläggningsordning som beslutats efter den famösa fällningen av TV-eken. Richard Murray 
ska följa upp löftet från länsöverdirektör Katarina Kämpe om en träff för att diskutera 
infrastrukturfrågor som berör parken. 



 
§ 6 Diskuterades uppföljning av konferensen den 13 oktober. Bl.a. förslogs att FFE skulle verka för 
en hearing rörande nationalstadsparken i riksdagen. 
 
§ 7 Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray träffade tillsammans med Gösta Blücher 
akademiska hus för att diskutera den nya utformningen av Albano. 
 
§ 8 Konstaterades att länsstyrelsens förslag till vård- och utvecklingsplan för nationalstadsparken 
försenats så att den planerade föreningskonferensen den 19 januari måste senareläggas. 
 
§ 9 Beslöts anordna båttur för föreningarna den 26 april 2012. Styrelsen beslöt också att upprepa 
bussrundturen från i höstas kommande höst. 
 
§ 10 Årsmötet är bestämt till den 10 mars. Richard Murray har kontaktat Johan Lind, som kommer 
att hålla föredrag om gamla träd. 
 
§ 11 Beslöts att nästa styrelsemöte ska äga rum den 17 januari kl 18. 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Richard Murray     Anne Murray 
 
 
 
         


