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Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, 
Bengt Rundquist, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Anders Widell 
 
Endast § 3: Steffen Gill, Sofia Danielsson, Anthon Samuelsson 
 
Förhinder: Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray öppnade mötet. 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Kraftledning genom Nationalstadsparken 
Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny 
struktur för regionens elnät, projektet Stockholms Ström. Stockholms Ström innebär att drygt femtio 
delprojekt genomförs. Det är markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Den 
viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen City Link som binder ihop norra och 
södra Stockholmsområdet med bland annat en tunnel under centrala Stockholm. 
Styrelsen fick en redogörelse för projektet av Steffan Gill, projektledare, och Sofia Danielsson, 
lantmätare på Fortum samt Anthon Samuelsson, ansvarig för mark- och tillståndsfrågor på Svenska 
Kraftnät.  Dragningen genom Nationalstadsparken diskuterades. Luftledningen på sträckan 
Fisksjöäng-Bergshamra ska grävas ned. Väsentligen läggs kabeln i ett rör ca 1½ m under mark och i 
befintlig väg.  
 
Framfördes idéerna att när kabeln grävs ned i Bergiusvägen denna väg samtidigt smalnas av och att 
när kabeln dras över Ålkistan detta förenas med byggandet av en gångbro över vattendraget. 
Svenska kraftnäts och Fortums representanter lovade ta med sig dessa idéer. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 12.3, i vilket styrelsemedlemmarnas olika bevakningsområden 
listas, gicks igenom. Protokollet godkändes efter tillägget att Bitte Liberg bevakar ärendet 
Hjorthagstornet. 
 
§ 5 Rapporter 
 
. FFE:s traditionella båttur, som i år äger rum den 26 april, är nu nästan fulltecknad. 
 
. Anne Murray har varit på en informationsdag på universitetet, där en bok om hur byggnaderna 
kommit till presenterades 
 
. Richard Murray, Bitte Liberg och Märtha Angert Lilliestråle deltog den 7 mars i Samfundet S:t 



Eriks seminarium ”Parken i staden och staden i parken”. 
 
. Richard Murray ska den 17.4 träffa Sven Lorentzi och Mats Hulth – båda Kungliga Djurgårdens 
Intressenter (KDI) och Gunnar Haeger, Kungliga Djurgårdsförvaltningen för att diskutera 
möjligheterna till utbetalning av de 100 miljoner som utlovades som kompensation till 
nationalstadsparken för att Norra Länken skulle få grävas uppifrån igenom Bellevueparken. 
 
. Richard Murray är inbjuden till firandet av att Skuruparken blivit naturreservat. 
 
 
§ 6 Detaljplan för Albano 
Planen strider i flera avseenden mot lagen om Nationalstadsparken. Yttrande över den utställda 
planen delegeras till Richard Murray och Johan Tamm. Samråd med kommittén för Gustavianska 
parken är angeläget.  
 
§ 7 Föreningskonferens rörande Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan 
Vård- och utvecklingsplanen är nu ute på remiss. Remisstid till 2012-07-13. Föreningskonferens 
bör äga rum före sommaren. Anne Murray talar med Lennart Tonell om lokal samt undersöker om 
Lars-Gunnar Bråvander kan deltaga.  Anders Widell bistår i planering samt med det praktiska på 
konferensen. Som konferensdatum föreslogs den 24 maj alternativt den 28 maj kl 17.30. 
 
§ 8 Nationalstadsparksrådet 
Möte i rådet den 9 maj. Richard Murray har varit i kontakt med Kommittén för Gustavianska  
parken, WWF, Djurgårdsförvaltningen och Fastighetsverket. Det kan konstateras att Länsstyrelsens 
resurser för arbete med Nationalstadsparken är otillräckliga samt att det behövs en 
kunskapsuppbyggnad för parken.  Uppdrogs åt Richard Murray att försöka samordna en 
framställning till länsstyrelsen om en treårsplanering för arbetet och större resurser. Inriktningen, 
som förbundet tidigare agerat för, minskade bullerstörningar, förbättrade spridningsvägar och 
habitat, bättre tillgänglighet och en tydlig informationsstrategi ligger fast. 
 
§ 9 Hemsidan – information 
Bengt Rundquist visade hemsidan. Ole Settergren åtog sig att granska hemsidan och återkommer på 
kommande möte med reflektioner och idéer kring utveckling av den. Vad gäller information 
nämnde han möjligheter att söka på begrepp. 
 
§ 9 Ekonomi 
Klas Langels redogjorde för förbundets ekonomiska ställning samt hittills under året inkomna 
medlemsavgifter. 
 
§ 10 Övriga frågor 
. Möte om de gröna frågorna i länet 
Henrik Waldenström hade på FFE:s årsmöte påtalat vikten av att stärka de gröna frågorna i 
Stockholms län och att många grupper runt om i länet kämpar för att bevara natur- och 
kulturvärden. Han föreslog ett stormöte för att ”knyta ihop bandet”.  Många instämde i att detta var 
en bra idé som förbundet borde kunna verka för. Styrelsen beslöt att förbundet ska vara 
medarrangör till det möte som är planerat att äga rum på Hamburgerbryggeriet den 3 maj och som 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län är anordnare av. Förbundets medlemsföreningarna ska 
bjudas in. 
 
§ 11 Nästa sammanträde 
Kommande sammanträde äger rum den 31 maj. Plats blir eventuellt Fjäderholmarna.  



 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
   


