
Förbundet för Ekoparken        Styrelsen 
Protokoll          2015 02 23 
 
Sammanträde hos Johan Tamm, Högbergsgatan 28 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Torbjörn Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Ole Settergren, Lennart Tonell, Anders Tranberg 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 21 januari gicks igenom och godkändes. 
 
§ 4 Rapporter 
. Strukturplan Bergshamra 
Gunilla Sterner Kumm meddelade att hon tillsammans med Anders Tranberg och några 
bergshamrabor gått runt med en karta, där den planerade bebyggelsen ritats in. Det kan konstateras 
att strukturplanen innebär en mycket stark förtätning av Bergshamra, speciellt utmed  Björnstigen. 
Om planen förverkligas, skulle bl a stjärnhusområdets speciella karaktär, som präglas av naturtomt 
med tonvikt på ekar, stora tallar och björkar, försvinna. FFE bevakar ärendet. 
 
. Järvakilen 
Richard Murray och Bengt Rundquist har träffat vänsterpartiets gruppledeare i 
Stadsbyggnadsnämnden, Sebastian Wiklund i Stadshuset och diskuterat Järvakilen. Till mötet hade 
också kallats Magnus Nilsson, Föreningen Rädda Järvafältet, som deltog. Wiklund informerades om 
att kulturreservatet inte blir lätt att ändra på, vilket lägger hinder i vägen för byggandet av 
Stockholmsporten. Wiklund informerade om idén att förlägga den planerade begravningsplatsen till 
det område där motorcrossbanan idag ligger. Wiklund informerades om Trafikverkets, Järfällas och 
Sollentunas planer rörande Järvakilen och föreföll överens med förbundets representanter och 
Nilsson att det är viktigt att försöka få berörda kommuner att samarbeta för att behålla Järvakilen 
öppen. Torbjörn Schmidt följer upp med Sebastian Wiklund. 
 
. Regional folkhälsodag 
Henrik Waldenström deltog den 18 februari i en av Länsstyrelsen anordnad regional folkhälsodag, 
där bl a trafik och stadsplanering stod på programmet. 
 
. Spårväg City 
Arbetet ligger f.n. på is vilket ger förbundet möjligheter att resonera med SL och Landstinget om 
utformningen av spårvägen där den korsar nationalstadsparken. 
 
§ 5 Hemsidan 
Bengt Rundquist visade besöktsstatistik för hemsidan under året som gått.  Vissa uppgraderingar 
behövs, speciellt på den engelska sidan. WWF sköter hemsidan för konferensen Large Parks.  
 
§ 6 Ekonomi 
Anne Murray redogjorde för förbundets ekonomiska situation. Det konstaterades åter att ett flertal 
medlemsföreningar ännu inte betalat in årsavgiften för föregående år. Johan Tamm ska hjälpa till att 
stöta på föreningarna om medlemsavgiften. 



 
§ 7 Stallmästargården 
Kommunstyrelsen i Solna fattade den 16.2 beslut om att föreslå att kommunfullmäktige godkänner 
detaljplan och exploateringsavtal med Fastighetsaktiebolaget Stallmästaregården, dotterbolag till 
Anders Bodin Fastigheter AB, avseende genomförande av detaljplan för kv Stallmästaregården.  
Märtha Angert Lilliestråle visade styrelsen en detaljplanekarta med exploateringsområdet markerat.  
FFE är starkt kritiskt till den planerade exploateringen. Ärendet kommer upp i Solna 
kommunfullmäktige den 2.3 Märtha Angert Lilliestråle bevakar ärendet med bistånd av Johan 
Tamm. 
 
§ 8 Hjorthagstornet 
Förbundet har överklagat Gasklocka 3 och 4 dp 2009-11340-54 och anser att den antagna 
detljplanen bör upphävas. Förbundet har begärt muntlig förhandling och syn på plats.  
Syn kommer att äga rum den 17.3. Richard Murray kommer att delta. 
 
§ 9 Kvarteret Filosofen, Lappkärrsberget 
Ärendet kommer upp i Nacka Tingsrätt den 23.3. Henrik Waldenström och Johan Tamm kommer att 
närvara. 
  
§ 10 Albano 
Efter att mark- och miljödomstolen upphävt detaljplanen har Stockholms stad överklagat till mark- 
och miljööverdomstolen. Förbundet har getts möjlighet att inkomma med sina skäl till varför planen 
bör avslås. Domstolens beslut väntas när som helst. Förbundet har rest krav på återställande av 
marken i Norra Albano. Möjligen kan Nina Löfvenhafts rapport ge vägledning. 
 
§ 11 Årsmötet  
Förbundets årsmöte äger rum den 14 mars kl 15 på Stora Skuggans värdshus. 
Efterårsmötesförhandlingarna kommer Henrik Ekman att kåsera om sin bok och visa filmen ”Året i 
Stockholms Ekopark”. Beslutades att tilldela Henrik Ekman  FFE:s hedersdiplom. Beslutades även 
att på hemsidan ska lägga ut vilka som erhållit hedersdiplomet.  
Mötet godkände förbundets verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning avseende 2014. 
 
§ 12 Skötselutskottet 
Skötselutskottet har kommit igång. Richard Murray har på ett möte i utskottet berättat om FFE:s 
arbete och målsättning. Förbundet har begärt att de stora markägarnas skötselplaner regelmässigt 
ska redovisas i utskottet. Betonades att ordentlig dokumentation av vilka skötselåtgärder som 
vidtagits är viktig. Ett tema bör vara skötsel av stränderna. Lars Hein har föreslagit att ett 
slåtterstråk anläggs genom hela Järvakilen – en idé som ska framföras vid nästa skötselutskott. Vid 
kommande sammanträde ska veteranträd behandlas. 
 
§ 13 Veteranträd 
Bitte Liberg åtog sig att kontakta arborister för att få dem att skriva underlag till en motion om 
veteranträd. Tanken är att försöka få något parti i kommunfullmäktige att lägga en sådan motion. 
 
§ 14 Konferensen Large Parks 
Arbetet med konferensen fortskrider. Information om konferensen finns på WWF:s hemsida (länk 
från FFE:s hemsida). 
 
§ 15 Övriga frågor 
 
. Torbjörn Schmidt informerade om standarden ”Trädvård – Termer och definitioner” samt om 
Boverkets publikation ”Fria eller fälla. En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i 



offentliga milljöer.” 
 
. Gunilla Sterner Kumm meddelade att 24 anmälningar redan kommit in till FFE:s båttur den 23.4. 
 
§ 15 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte äger rum den 14 mars kl 14.00 på Stora Skuggans värdshus. 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 


