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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Torbjörn Schmidt, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders 
Tranberg, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Lars-Åke Hörjel, Johan Tamm 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg. 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 7 december gicks igenom och godkändes. 
 
I samband med genomgången godkändes det julbrev rörande parken  som FFE (Richard Murray 
och Henrik Waldenström) skickat till kungen och kronprinsessan. 
 
Richard Murray har till Katarina Ekestubbe på Järfälla kommun skickat in Förbundets synpunkter 
på hur naturreservatet kring Igelbäcken bör utformas.  
 
Richard Murray, Henrik Waldenström och Lennart Tonell arbetar vidare med uppdraget att utforma 
skrivelsen till berörda politiker, planerare och tjänstemän rörande Österleden. 
 
Ansökan om prövningstillstånd till Mark- och miljödomstolen för detaljplanen för Lappkärrsberget, 
kv Filosofen har skickats in. 
 
§ 4 Rapporter 
. Möte med Statens Fastighetsverk 
Henrik Waldenström och Richard Murray har träffat Björn Andersson på Statens Fastighetsverk 
angående Österleden. På mötet togs även bl a FFE:s kommande juridikseminarium upp. Eventuellt 
kan någon från fastighetsverket delta. Även undergången vid Bergianska diskuterades vid mötet. 
FFE:s uppfattning är att en detaljplan krävs. 
 
. Ny ståthållare 
Ny Ståthållare är från 1 april Staffan Larsson. Han kommer från en befattning som länsråd i 
Södermanlands länsstyrelse. 
 
. Nationalstadsparksrådet 
Richard Murray rapporterade från det senaste mötet, där en verksamhetsplan för året presenterades.  
Richard skickar ut denna till styrelsen, när den kommit som pdf. Väsentligt med prioriteringar för 
de 100 Mkr ur ett längre perspektiv när en långsiktsplan ska tas fram. Pengarna står till förfogande 
fram t.o.m. 2022. 
 
. Skötselutskottet    
Richard Murray och Henrik Waldenström rapporterade från dagens möte. Konstaterades att 
barrskogsområden varit styvmoderligt behandlade. Vidare att staden har utmärkta biotopkartor.  
 
. Ny grön våg (stad) 



Henrik Waldenström rapporterade från ett möte i nätverket. Patrik Slimane hade hållit ett intressant 
föredrag om parkskötsel, som bl a innehöll kritik mot Stockholms stad.  Henrik hade talat om 
Österleden. 
 
§ 5 Hjorthagstornet 
Stockholms stad har överklagat mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen. Fortum 
har meddelat att verket kan gå med på ett bostadshus om det inte är högre än den nuvarande 
gasklockan. Trots ett lägre torn kvarstår våra invändningar att det historiska landskapets 
kulturhistoriska värden skadas påtagligt. Djurgårdens Hembygdsförening driver att hela 
gasklockeområdet borde vara ett industrihistoriskt byggnadsminne. 
 
Beslutades att FFE ska begära inhibition. Richard Murray verkställer detta. 
 
§ 6 Large Parks 
Två Internet-möten har hållits. Vid nästa möte den 2 februari ska kommittén för Large Urban Parks 
inom organisationen World Urban parks bildas. På förslag är att bilda tre arbetsgrupper, en för att 
samla in information och erfarenheter som gäller hur man sköter stora parker, en för att 
vetenskapligt belysa betydelsen av stora parker och en för att organisera deltagande i andra 
konferenser, seminarier etc. och att själv ordna sådana. Medlemmar av styrelsen framhöll att 
rekreation är en viktig tjänst som stora parker bereder. 
 
Konstaterades att mycket behöver åtgärdas beträffande hemsidan. När man idag söker på ”Large 
Parks in Large Cities” kommer men vid den första träffen till WWF. Detta måste ändras. Henrik 
Waldenström uppgav att sidan kan tas bort från WWFs hemsida. Bengt har sparat all dess 
information. 
 
§ 7 FFE:s hemsida 
Förbundet har för närvarande två fungerande adresser till hemsidan: 
 
www.ekoparken.org 
www.kungliganationalstadsparken.se 
 
Söker man på www.nationalstadsparken.se kommer man till Länsstyrelsen. 
Söker man på www.ekoparken.se kommer man till Strömma.  
 
Märtha Angert Lilliestråle fick i uppdrag att kontakta Strömma för att få till stånd en ändring och 
om möjligt att få överta den adressen. 
 
§ 8 Djurgårdsbrunn 
FFE är fortsatt kritiskt till den planerade utformningen av byggnaden närmast kanalen. Richard 
Murray och Märtha Angert Lilliestråle ska tillsammans med Fredrik von Feilitzen träffa arkitekterna 
den 5 februari. 
 
§ 9 Verksamhetsplanering 
Ärenden och bevakningsområden för 2016 gicks igenom. Bevakningsområdena fördelades på de 
olika styrelsemedlemmarna. Se bilaga! 
 
Anne Murray redogjorde för vilka medlemsorganisationer som inte betalat medlemavgift de senaste 
åren. En idé om att utforma en medlemsvärvningsbroschyr i form av en pdf togs upp och mötte 
gillande i styrelsen. Henrik Waldenström utformar text och föreslår bilder, Anne Murray designar 
broschyren.  
 



§ 10 Årsmötet 
Anne Murray har varit i kontakt med Björn Sylvén om att hålla mötet på Spårvägsmuseet, som kan 
ta 40-50 personer sittande. Middagen skulle kunna hållas inne i en spårvagn. Om alla inte får plats 
inne i vagnen kan bord ordnas utanför. Föredragshållare diskuterades. Björn Sylvén kan berätta om 
spårvägen och museet. Andra förslag till föredragshållare: Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Patrik 
Slimane. Richard Murray tar fram ett utkast till inbjudan till mötet. 
 
§ 11 Juridikseminariet 
Beslöts att kontakta Djurgårdsförvaltningen om lokal på Stora Skuggan för juridikseminariet den 31 
mars. 
 
§ 12 Båtutflykten 
Konstaterades att Richard Murray inte kan delta i FFE:s traditionella båtflykt, om den äger rum på 
det tidigare utsatta datumet, den 21 april. Henrik Waldenström undersöker möjliga alternativa 
datum i början av maj. Anmälningarna kommer att tas emot av i första hand Gunilla Sterner Kumm, 
i andra hand av Anne Murray.  
 
§ 13 Övriga frågor 
 
. Beslöts att Henrik Waldenström ska sprida protokoll från Uppsiktsutskottet till styrelsen. 
 
. Ole Settergren lade fram en idé om en liten film om parken, såväl om hot som om möjligheter. Ole 
cirkulerar ett synopsis i styrelsen. 
 
. Bitte Liberg skickar ut remissvaret rörande Nobelhuset till styrelsen. 
  
. Märtha Angert Lilliestråle och Gunilla Sterner Kumm hade blivit kontaktade av en person, boende 
i Bergshamra, som störts av skenet från en stor, högt uppsatt skylt rörande Mall of Scandinavia. 
Styrelsen konstaterade att ärendet bör ingå i en större kontext beträffande buller och ljusstörningar i 
parken som ständigt är aktuell för FFE . 
 
§ 14 Nästa styrelsemöte 
Kommande möte i styrelsen fastlades till den 8 februari kl 18.00 hos Anne Murray. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
   


