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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31, Stockholm 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla 
Sterner Kumm, Henrik Waldenström, Anders Widell 
 
Förhinder: Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Klas Langels, Anne Murray, Lennart Tonell 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Protokollen från styrelsemötena 20111123 och 20111213 gicks igenom och godkändes 
 
§ 4 Rapporter 
 
. Albano 
Richard Murray ordnar ett möte med Susanna Stenfelt på Stadsbyggnadskontoret 
 
. Bergianska och järnvägskorsningen 
Gunilla Sterner Kumm bevakar ärendet och tar kontakt med Lars-Gunnar Bråvander och Torkel 
Tigerschiöld  
 
. Djurgårdsbrunn 
Kontakter har tagits med ett par personer i Östermalms stadsdelnämnd och fler ska tas av Richard 
Murray tillsammans med boende vid Djurgårdsbrunn. 
 
. Lidingöbro värdshus 
En spränggrop och en nästan riven utbyggnad omgärdar värdshuset. Anders Widell har haft kontakt 
med Victoria Grönros, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor. Det bygglov som 
finns gäller till 2013, och avtalet mellan staden och värdshusägarna går inte ut förrän 2015. Mötet 
konstaterade att 2015 är för långt fram tiden. Anders Widell tar fram ett förslag till skrivelse i 
ärendet.  
 
. Internationell konferens om Stora parker våren 2015 
Richard Murray, Bengt Rundquist och Henrik Waldenström har varit på möte hos 
Världsnaturfonden, som sponsrar Henrik Waldenströms arbete med konferensen. På mötet 
diskuterades den arbetsplan för 2012 som Richard Murray och Henrik Waldenström utarbetat. 
Våren 2012 ska ett möte hållas för att precisera de vetenskapliga frågeställningar som ska 
behandlas. Hösten 2012 ska en avrapportering göras till referensgruppen. Richard Murray och 
Henrik Waldenström arbetar med detta. 
 
. Spårväg City 
Anne Murray bevakar ärendet 
 
§ 5 Ridskolorna 



Stockholms Ridhus och Östermalms Ridskola är uppsagda. Orsaken är en konflikt mellan 
hyresvärden Ryttarstadion, som vill höja hyran avsevärt, och de båda ridskolorna, som inte anser sig 
kunna gå med på höjningen som de anser vara orimlig. Området är avsatt för idrottsverksamhet. 
Diskuterades risken för att annan verksamhet tar plats om ridskolorna försvinner. Mötet betonade 
vikten av ungdomssport. Bitte Liberg och Richard Murray bevakar ärendet.  
 
§ 6 Ekonomi 
FFE:s bokslut för det gångna verksamhetsåret gicks igenom och godkändes. 
Utträde ur förbundet beviljades föreningarna Friskis och Svettis, Fältbiologerna, Stiftelsen 
Rosendals Vänner och Fjärilshuset Haga. 
Miljöföreningen Ekens Vänner beviljades medlemskap i förbundet mot den lägre avgiften. 
 
§ 7 Årsmötet 
Förbundet årsmöte äger rum den 10 mars 2012 kl 14 i Koppartälten på Haga. Mötet kommer att 
hållas i sammanträdeslokalen och den efterföljande måltiden i värdshuset. Johan Lind kommer att 
hålla föredrag. Bitte Liberg kontaktar Erik Winqvist för eventuell musikunderhållning. Märtha 
Angert Lilliestråle sköter i kontakten med Koppartälten. 
 
§ 8 Föreningskonferens rörande Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan 
Länsstyrelsen är ännu inte färdig med sitt samlade förslag. FFE avvaktar rörande datum för 
föreningskonferensen. 
 
§ 9 Träff om infrastruktur 
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle redogjorde för ett antal ärenden som de kommer att 
ta upp på ett möte med Katarina Kämpe, Lars Nyberg och Mats Johannesson på Länsstyrelsen den 6 
februari. 
 
§ 10 Gångbro över Roslagsvägen  
FFE förmedlar synpunkterna från Greger Carpelan och Sture Koinberg rörande gångbron över 
Cedersdalsgatan till Bellevueparken. 
 
§ 11 Norra länkens referensgrupp 
Gruppens nästa sammanträde äger rum den 25 januari. 
 
§ 12 Nästa sammanträde 
Kommande sammanträde äger rum måndagen den 13 februari kl 18 hos Gunilla Sterner Kumm på 
Mårdstigen 7 i Bergshamra. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray 
 
  
 


