
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
Styrelsen         2015 01 21 
 
 
 
Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1 
 
Närvarande: Anne Murray, Richard Murray, Lars-Åke Hörjel, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner 
Kumm, Anders Tranberg, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Johan Tamm, 
Lennart Tonell 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Protokollet från mötet den 18 december gicks igenom och godkändes. 
 
§ 3 Rapporter  
. Anne Murray meddelade att hon den 9.2 kommer att delta i ett möte angående trafiksituationen på 
Östermalm samt att hon kommer att ta kontakt med Linda Scherdin på Stadsbyggnadskontoret för 
ett möte angående Norrtullstomten (Bensinstationstomten). 
 
. Djurgårdsbrunn 
Richard Murray har träffat DAP-arkitekter och visade FFE-styrelsen ritningar över den planerade 
bebyggelsen. FFE anser att det är viktigt att värna om brunnsmiljön och att den nya bebyggelsen 
passar in i miljön. 
 
. Bron över Djurgårdsbrunnsviken 
Bron är nu ett detaljplaneärende. FFE betonar att det inte får bli för mycket belysning på bron samt 
att medel ur de 100 Mkr inte ska användas till bron.  
 
§ 4 Årsmötet 
FFE:s årsmöte kommer att äga rum lördagen den 14 mars. Plats: Stora Skuggan. Anne Murray har 
fortsatt kontakt med Carola Magnusson rörande förtäring, ekonomi etc. Programmet efter 
årsmötesförhandlingarna diskuterades.   
Richard Murray gick igenom punkter i verksamhetsberättelsen och olika styrelsemedlemmar åtog 
sig att bidra med text och genomsläsning under olika punkter. 
 
§ 5 Ekonomi 
Lars-Åke Hörjel presenterade bokslutet för föregående år. Bokslutet gicks igenom och godkändes.  
Konstaterades att ett antal medlemsavgifter saknades. Anne Murray tillställer styrelsen en lista över 
medlemsorganisationerna så att var och en i förekommande fall kan ta kontakt och påminna sin 
”fadderförening”. 
 
§ 6 Konferensen Large Parks 
Birgitta Sandström Lagercrantz, som är miljökonsult och arrangör av events, arbetar med 
planeringen av konferensen. Även ett par praktikanter kommer att engageras. Cirka 10 volontärer 
kommer att behövas. Plats för konferensen blir Naturhistoriska Riksmuséet. Konferensspråk blir 
engelska. Ett preliminärt program finns på konferensens hemsida. I konferensvillkoren ingår att ett 
stort antal deltagare måste komma från andra länder än Sverige. FFE:s medlemsorganisationer får 
vardera anmäla en person till ett rabatterat pris. Konferensupplägget godkändes.   



 
§ 7 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte äger rum den 23.2. kl 18.00 hos Johan Tamm, Högbergsgatan 28. 
 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
  
 
  
 


