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Protokoll från styrelsemöte Förbundet för Ekoparken 2013-04-10 

Plats: hos Richard Murray: 

Närvarande. Märta Angert, Bitte Lieberg, Richard Murray, Anne Murray, Kalle 

Rosén, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Anders Widell. 

Anmälda frånvarande: Klaes Langels, Jessica Peters, Gunilla Sterner, Johan 

Tamm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström. 

 

Dagordning 

1. Öppnade av mötet. 

Richard hälsade alla välkomna till det konstituerande styrelsesammanträdet, 

särskilt de två närvarande nyvalda styrelsemedlemmarna Kalle Rosén och 

Torbjörn Schmidt. 

Alla presenterade sig och redogjorde för vilka medlemsförbund de 

representerade. 

Ole Settergren valdes till sekreterare för mötet. 

 

2. Godkännande av protokollet från föregående sammanträde 

Föregående protokoll gicks igenom kommenterades enligt följande varefter det 

godkändes. 

Vi har svarat Källhagens värdshus med de krav som FFE och Djurgårdens 

Hembygdsförening gemensamt kommit fram till med anledningen deras 

önskan om en tillbyggnad. 

Protokollet var felaktigt daterat till 2013-02-13, ska vara 2013-02-11 

Vissa andra små justeringar beslutades. En ny version ska läggas ut på nätet. 

 

3. Rapporter 
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Richard berättade om seminarium han deltagit i under dagen om värdet av 

biologisk mångfald. 

Länsstyrelsen har ordnat ett seminarium, en presentation av den beslutade 

Vård- och skötselplanen för nationalstadsparken. Ingen egentlig diskussion om 

hur planen ska användas. Märta Angert Lilliestråle, Anne Murray och Bitte 

Liberg närvarade vid seminariet.  

Lars Nyberg tar över efter Pernilla Nordström som sekreterare i 

nationalstadsparksrådet. 

Nationalstadsparksrådets möte. Vid mötet beslutades bl.a. en arbetsplan för de 

kommande tre åren. Flera av de närvarande, inklusive Richard Murray, 

berömde skötselplanen och hoppas på att arbetet med utveckling av parken 

snarast skulle komma igång. 

Richard Murray beskrev att han gått igenom skötselplanen och konstaterat att 

där finns mycket lite av konkreta åtgärder som t.ex. de 100 miljonerna 

kronorna skulle kunna, eller borde, användas till. Bl.a. eftersom de 100 

miljonerna ska användas till utveckling av parken inte till löpande skötsel. FFE 

måste föreslå konkreta utvecklingsförslag, en lista med förslag som 

skötselrådet kan börja prioritera annars kommer sannolikt det inte att hända 

något. 

Bitte redogjorde för ett seminarium anordnat av Naturskyddsföreningen om 

plan- och bygglagen. Konstaterade bl.a. att flera andra kommuner har betydligt 

bättre kartor till grund för sina översiktsplaner än vad Stockholm har. 

 

4. Hemsidan/information i Visit Djurgården 

Konstaterades att Ole och Henrik sedan tidigare har i uppdrag att ta fram 

förslag om hur informationen på Visit Djurgården ska se ut. I Visit Djurgården 

ska FFE ska få lägga ut information på en särskild monitor.  

Diskuterades vilket budskap och utformning denna information ska ha. 

Budskapet ska vara att detta är en värdefull miljö som är hotad – på ett 

intressant, balanserat och lättsamt sätt ungefär som vår broschyr. 

Informationen ska även förklara varför detta är en värdefull miljö – konkret 
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redovisa varför det är angeläget med en stor park i stadsnära miljö. 

Förmodligen ska bildspelen vara omkring 5 minuter. Ev. jämföra med andra 

stora parker i världen – Central park m.fl. kända och okända parker. Ev. något 

om allemansrätten, om vilka naturtyper, ”nyckelbiotoper” som finns att besöka. 

Ett mål skulle kunna vara att försöka locka besökarna till andra delar av parken 

än södra Djurgården – ett ”visuellt naturrum”. Vi bör ta reda på vad 

Länsstyrelsen planerar att ha för information på sin monitor och vid behov 

anpassa vår information. 

 

 

Diskuterades om det ska finnas en koppling till vår hemsida i informationen i 

Visit Djurgården finnas en koppling finnas till hemsidan. Framfördes bland 

annat att det skulle kräva mer texter på engelska.  

Vår broschyr finns i photoshop – Ann Nyström har den (tel. 655 10 23, 070 

7351970). Ole ska be att få den. 

Förnyelse av hemsidan 

Våra nya styrelsemedlemmar, Jessica Peters och Kalle Rosén, är intresserade av 

att förnya hemsidan och utveckla sociala medier för Ekoparken. Jessica och 

Kalle kan tänka sig att arbeta med att förnya hemsidan. De är inte proffs på 

webbplatser, utan bättre på sociala medier Twitter och Facebook. Hemsidan är 

gjord i html och det diskuterades om det vore bättre att övergå till att använda 

programmet Wordpress. Det handlar om att utveckla hemsidan, främst 

utseendet – inte att ta bort någon information. 

 

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp av Bengt Rundqvist, Jessica Peters och 

Kalle Rosén för att arbeta med att utveckla hemsidan. Richard ska tala med sin 

dotter Alice för att professionella råd vad gäller hemsidans utveckling. 

Diskutterades om det vore önskvärt om fler i styrelsen själva skulle kunna gå in 

och ändra på hemsidan. Argument för och emot framfördes. Jessica och Kalle 

skulle kunna vara ”biträdande” redaktörer. 

5. Verksamhetsplanering 
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Alla som har sedan tidigare ansvar för olika frågor redovisade kortfattat läge 

och vad som bör göras. Den tidigare verksamhetsplaneringen och fördelningen 

av frågor ligger mer eller mindre kvar.  

Juridiska frågor: MKB, PBL m.fl. bevakas av Johan Tamm och Richard Murray 

Richard informerade om att Johan ska hjälpa till i diverse juridiska frågor. 

Informationsfrågor: Avser pressmeddelanden, Ekobladet, Sociala medier m.m. 

Ole Settergren tillsammans med Kalle Rosén och Jessica Peters 

Konstaterades att Ole bör skiva fler Nyhetsbrev – Ekobladet 

Båttur: Gunilla Sterner Kumm har tagit över uppgiften att ta emot anmälningar 

från Birgitta Berquist. Bengt har påmint om båtturen 25 april kl. 1800 

Busstur för föreningarna: Henrik Waldenström ansvarar för planering. Ev. i 

augusti. Ann tar reda på kostnaden.  

Föreningskonferens om vård- och utvecklingsplan:  Beslutades att ordna en 

föreningskonferens sent i september om användningen av de 100 miljonerna. 

Ann ansvarig för denna föreningskonferens. 

Internationell konferens om stora parker: Henrik Waldenström och Richard 

Murray 

Den internationella konferensen om stora parker i stora städer – Large Parks in 

Large Cities. Inbjudan går ut inom kort till konferensen i september 2015. 

Förmodligen kommer konferensen att äga rum i Riksmuseet. 

Nationalstadsparksråd: Richard Murray, ersättare Märtha Angert Lilliestråle 

(samarbete med Kommittén Gustavianska Parken) 

Norra länkens referensgrupp: Richard Murray 

Richard ska ordna ett möte med Stockholms stad om utformningen av 

tunnelmynningarna vid Roslagstull. Richard ställer fråga till Vägverket om det 

finns anledning om möte nu i vår eller i höst. 
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Järvakilen, barriärer: Torbjörn Schmidt och Bengt Rundquist (i samarbete med 

Sollentuna naturskyddsförening) 

Stockholmsporten och E 18. Här är utvecklingen oroande, omfattande 

byggplaner och en del av kulturreservatet tas bort, m.m. vi bör yttra oss. 

Torbjörn fick i uppdrag att författa ett utkast till skrivelse. 

Järnvägen, ombyggnad av E4:an frågan om att minska barriärproblemen med 

en Ekodukt. Bengt och Torbjörn får ansvar för att arbeta med dessa frågor. Det 

är möjligt att det finns en chans att få till en stor förbättring men då måste FFE 

vara aktiva. 

Bengt ska försöka få Magnus Nilsson att komma till styrelsen och berätta om 

planering av Järvafältet/Rinkeby/begravningsplats/Stockholmsporten. 

Silverdal: Richard redogjorde för att alla juridiska möjligheter nu är uttömda. 

Snart startar bygget. Ärendet tas bort från ärendelistan. 

Bellevueparken: Märtha Angert Lilliestråle (samarbete med Kommittén 

Gustavianskaparken) 

Roslagsbanan: planskild korsning vid Bergianska: Gunilla Sterner Kumm 

(samarbete med Torkel Tigerschiöld) 

Ny vattenreservoar i Lill-Jansskogen: Ole Settergren.  

Ole rapporterade att han inte gjort något i ärendet men att han ska informera 

sig om läget. 

Lidingöbro värdshus: Anders Widell.  

Anders har varit där i dag tittat. Ingenting har hänt under det senaste år. 

Byggnaderna står och förfaller. En motsvarande utveckling som för Lindgården 

befaras. Anders ska kontakta kommunen i frågan. 

Spårväg City/Lindängsvägen: Anne Murray 

Beslutades att FFE tidigt, genom Anne, nu ska vara mycket tydliga med att spår 

i grönyta kommer att kräva staket och utgöra en oacceptabel barriär tvärs över 

nationalstadsparken. Vi ska vara tydliga med att spåren ska ligga i gatan, i 

asfalten. 
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Besökscentrum vid Djurgårdsbron: Ole Settergren (i samarbete med 

Djurgårdenshembygdsförening) 

Se diskussion och beslut under punkt 4. 

Nedgrävning av kraftledning genom parken: Märta Angert Lilliestråle. 

Informerades om att Hebert Henkel är mycket kunnig i dessa frågor och att han 

med fördel kan tillfrågas. 

Albano: Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle, Johan Tamm 

Planen antagen, vi avvaktar länsstyrelsens beslut m.a.a. vårt och andras 

överklaganden. Uppdrogs åt Richard att bevaka ärendet. 

Spridningsvägen Husarviken-Hjorthagen-Storängsbotten: Bitte Liberg (i 

samarbete med Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening) 

Hjorthagstornet: Bitte Liberg ansvarig.  

Ryttarstadion: Bitte Liberg. Bitte uppmanades kontakta Lars Hansson, ordf. i 

Fältritt klubben för att förhöra sig om situationen. 

Djurgårdsbrunn: Richard Murray (i samarbete med Djurgårdens 

hembygdsförening) 

Richard ska kontrollera om ärendet lever. 

Stockholms sjögård: Bengt Rundquist, Henrik Waldenström 

Kort information om den positiva utvecklingen av Djurgårdsvaravet. 

Norrtull, ”bensinstationstomten”: Märtha Angert Lilliestråle i samarbete med 

Kommittén Gustavianska Parken 

Nämndes att det ånyo planeras för omfattande bebyggelse av tomten. 

Galopp på Ladugårdsgärde: Märtha Angert Lilliestråle och Henrik Waldenström 

Studentbostäder på Lappkärrsberget: Henrik Waldenström. Kalle Rosén ska 

sätta sig in i ärendet. 

Bebyggelse längs förkastningsbranten i Stockholms inlopp: Ole Settergren. 
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Richard skickar namn på engagerade i närområdet till Ole. 

 

6. Nya ärenden 

Samråd om T-bana till Nacka: Ann ansvarar. 

Tillbyggnad av Stallmästaregården: Märta Angert Lilliestråle. Planen utställd 

med uppenbart missvisande information. Märta sammanställer ett yttrande 

som ska vara inne senast den 22 april. 

Spinalis: ev. risk för att tidigare diskuterad nybyggnad nu ska påbörjas. Richard 

ska kontakta Claes Hulting. 

Samråd om T-bana till Nacka: Ann ansvarar. 

 

7. Kommande styrelsemöten  

20 maj kl. 17 30 hos Ann Brännkyrkogatan 30. T-bana Mariatorget.  

11 juni kl. 17 30 – Bengt kollar om vi kan vara i mellangården i Akalla By 

27 augusti kl. 17 30.  

8 oktober kl 18 00 

18 november kl 18 00  

December: Vi hoppas på sedvanlig jullunch sammanträde på Strömmabåt. 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Ole Settergren   Richard Murray 


