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Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Åke Hörjel, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard 
Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart 
Tonell, Anders Tranberg, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Johan Tamm 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 20 augusti gicks igen och godkändes. 
      
§ 4 Rapporter 
. Hjorthagstornet 
Bitte Liberg rapporterade att överklagandet kommer att tas upp på Länsstyrelsen i oktober.  
 
. Järnvägsundergång vid Bergianska Trädgården 
Torkel Tigerschiöld, Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle hade den 30.9 deltagit i möte 
på plats. Man hade vandrat runt och tittat. Konstaterades att parkeringsplatsen borde kunna göras 
mindre. Storleken på undergången avgörs av transporterna till Plantagen.  
Beslöts att FFE ska driva att parkeringen ska förläggas till de asfalterade ytorna bakom Plantagen 
och att en mindre vägport för personbilar och truckar kan byggas i norra änden av parkeringen 
under Roslagsvägen. 
Kontakt bör tas med KVA och Plantagen. 
 
. Österleden  
Henrik Waldenström har på Näringsdepartementets filial träffat handläggarna Katarina Håkansson 
och Erik Bromander, som är inriktade på den gamla utredningen.  
 
. Polishögskolan 
Torbjörn Schmidt, Lennart Tonell och Richard Murray har träffat markägarna PEAB och Balder och 
efterhört deras planer. Rikspolisstyrelsens hyresavtal är förlängt i sex år. 
Den 12.10 arrangerar FFE ett studiebesök med rundvandring på området. 
 
. Large parks-konferensen 
Referensgruppsmöte ägde rum den 30.9. Ekonomin liksom administration är förmodligen till stora 
delar i hamn. 
 
. Carolas kök 
Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och Henrik Waldenström hade deltagit i Skötselrådets 
möte, där frågan varit uppe. Konstaterades att verksamheten kommer att bli trafikalstrande och att 
varken storleken på den planerade verksamheten eller placeringen är särskilt lyckad. 
 
§ 5 Ekonomi 



Anne Murray hade tillställt styrelsen en lista över FFE.s medlemsföreningar, av vilken framgick 
vilka som betalat resp. inte betalat medlemsavgiften för året. Listan gicks igenom och var och en av 
styrelsens medlemmar åtog sig ”fadderskap” för ett antal föreningar och att bl a skicka påminnelser 
om medlemsavgiften. 
 
Faktura har inkommit från Gunilla Högberg Björk, som för FFE:s räkning har undersökt 
möjligheterna att få prövningstillstånd för ärendet kvarteren Manskapet och Mässingen. Detta har 
innefattat frågan om FFE felaktigt fråndömdes talerätt när det gällde ändringen av strandskyddet 
och Länsstyrelsens begäran att viss del av dp ska ingå i naturreservatet. Beslöts att betala fakturan. 
 
§6 Överklagande av studentbostäder på Lappis. 
Sista datum för överklagande är den 20 oktober. 
 
§ 7 Länsstyrelsens strategi  
Möte i Nationalstadparksrådet ägt rum den 16 september. Konstaterades att i strategin för 
användning av utvecklingsanslaget på 100 Mkr är frågan om naturvärden mycket dåligt behandlad . 
Synpunkter kan lämnas fram till slutet av oktober.  
Anders Tranberg åtog sig att samordna ett möte någon gång under oktober för att diskutera förslag 
till naturvårdsinsater i parken. Bengt Rundquist tillställer styrelsen en av Länsstyrelsen och 
Naturhistoriska Riksmuséet utgiven kunskapssammanställning, skriven av Tove von Euler, om 
biologiska värden i Kungliga Nationalstadparken. 
 
§ 8 Placering av Nobel Center på Djurgården 
Styrelsen diskuterade möjligheten att förlägga det planerade Nobel Center på den tomma tomten 
invid Liljevalchs och Gröna Lund. Beslöts att efterhöra Djurgårdens Hembygdsförenings 
uppfattning i frågan.  
 
§ 8 Planerad fällning av skyddsvärt träd 
Den gamla eken vid bron över Värtabanans järnväg på Södra Fiskartorpsvägen hotas av fällning. 
Träskydd gäller bara inom detaljplanerat område. Artskydd finns dock på trädet, där ekbarkborren 
håller till.  Bitte Liberg och Anders Tranberg, som redan begärt handlingar i frågan, fortsätter att 
samla fakta.  
 
§ 9 Föreningskonferensen om Järvakilen 
Konferensen kommer att äga rum den 23 oktober på Överjärva gård. Inbjudan har gått ut. FFE 
bjuder på smörgås och dryck.  Medverkande är klara. Richard Murray färdigställer programmet. 
 
§ 10 Övriga frågor 
. Henrik Waldenström lyfte ånyo frågan om events i parken. ”Varför ska alla events ligga i parken?” 
Rätt sak borde förläggas till rätt plats. Henrik har skrivit en PM i frågan och tillställer styrelsen 
denna. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle rapporterade att det planeras en husrad nära Stallmästargården. FFE bör 
bevaka frågan. 
 
. Gunilla Sterner Kumm rapporterade att en projektgrupp för Solna kommuns räkning tagit fram ett 
förslag på utveckling av Bergshamra. Gunilla tar till kommande styrelsemöte fram ett 
diskussionsunderlag rörande bl a förtätningen i området. 
 
. Märtha Angert Lilliestråle meddelade, att den traditionella ljusfesten runt Brunnsviken i år äger 
rum den 2 november. 
 



 
 
§ 11 
Kommande möte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 4 november kl 18.00 hos Bitte Liberg.   
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray   


