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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31
Närvarande: Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Torbjörn Schmidt,
Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg, Henrik Waldenström. Inbjuden gäst: Allan
Edblom, Naturskyddsföreningen i Järfälla.
Förhinder:Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Äke Hörjel, Ole Settergren, Johan Tamm
§ 1 Ordföranden Richard Murray öppnade mötet
§ 2 Förslaget till dagordning godkändes
§ 3 Godkännandet av föregående mötes protokoll bordlades till kommande möte
§ 4 Beträffande den från tidigare möten bordlagda frågan om vissa ändringar i förbundets stadgar
beslutades att Torbjörn Schmidt tar fram ett förslag som han tillställer styrelsen.
§ 5 RUFS
FFE:s inskickade remissvar godkändes.
§ 6 Rapporter
. Reserapport
Richard Murray och Henrik Waldenström deltog den 25-27 september 2016 i World Urban Parks
kongress i Kapstaden. En reserapport har tillställts styrelsen.
Richard Murray deltog i 2-7 oktober i World Urban Parks europeiska konferens i Albi, Frankrike.
En reserapport ska tillställas styrelsen.
. Habitat III (The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development)
ägde rum o Quito, Ecuador den 17-20 oktober 2016. Inom ramen för World Urban Parks anordnade
Richard Murray ett sidoevent med deltagare från World Urban Parks, FAO, ICOMOS, WWF och en
italiensk organisation för urbana skogar.
. FFE:s föreningskonferens
Den 19 oktober anordnade FFE och Stockholms Sjögård en gemensam föreningskonferens på
Klubbarnas klubb vid nya Djurgårdsvarvet. På konferensen diskuterades gemensamma frågor.
Konstaterades att det råder en samsyn i många frågor. Något som berördes var bl a ramarna för
åtgärder och byggnation inom Kungliga Nationalstadsparken. Det finns behov av att informera den
breda allmänheten om området, dess karaktär och starka lagskydd. FFE:s kostnad för konferensen
uppgick till 1700 kronor. Av konferensens deltagare kom betydligt fler från Stockholms Sjögårds
medlemsföreningar än från FFE:s.
. Österleden
Henrik Waldenström rapporterade att en grupp har bildats med bl.a. SNF och Klimataktion. Ett

offentligt möte hölls i ABF-huset den 5 oktober. Trafikverket håller samråd på en rapport om Östlig
förbindelse. Svar ska vara inne senast den 8 november. Henrik och Anders Tranberg arbetar med
ärendet.
. Lekplatser i Hjorthagen
Bitte Liberg kritiserade omgörningen av lekparker i Norra Djurgårdsstaden mot Hjorthagsparken.
Bitte ska ordna en träff med Gösta Olsson, landskapsarkitekt, Stockholms stad.
§ 7 Nationalstadsparksrådet - Albano
Albanoärendet kommer att tas upp på Nationalstadsparksrådets möte den 28.10. En referensgrupp
för Albano ska träffas den 9.11.
Användningen av de 100 Mkr kommer också att behandlas på mötet. Henrik Waldenström
påpekade att kännedomen om parken är för låg och att han avser att ta upp detta på rådet. Henrik
föreslår en stor karta och informationsbroschyr. Richard Murray kommer att föreslå att rådet bör
skapa en informationsgrupp som långsiktigt arbetar för att marknadsföra parken i alla dessa olika
avseenden. Styrelsen biföll förslaget.
§ 8 Järvakilen
Allan Edblom rapporterade från läget rörande Järvakilen. Naturskyddsföreningen i Järfälla har
överklagat detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde ändå upp i Mark- och miljööverdomstolen
men beviljades inte prövningstillstånd. Arbete pågår rörande Igelbäcken. Målet är att göra området
till naturreservat.
§ 9 Brunnsviken
Stockholm anslår 4 Mkr för att rena vattnet i Brunnsviken. Angeläget att ta fram underlaget för en
sluss i Ålkistan. Torbjörn Schmidt och Lennart Tonell tar tag i detta.
§ 10 Djurgårdsbrunn
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har varit på möte. Folk hör av sig och undrar vad
man gör med Djurgårdsbrunn. Planprocess är igång. FFE är negativt till en hög tillbyggnad vid
kanalen.
§ 11 Gröna Lund
Henrik Waldenström försöker få fram underlag.
§ 12 Drottningberget
Anders Tranberg varit på Skötselutskottets möte. Avstängning av Greve von Essens väg planeras.
Ny väg dras på baksidan av Drottningberget.
§ 13 Bokprojektet
Löften från författare finns. Richard Murray har ännu inte hittat något förlag. Henrik kollar förlag.
Pengar finns kvar på anslaget från Formas. Richard jobbar på att det ska bli en bok, ca 300 sidor.
§ 14 Villa Klinten
Mötet diskuterade avstyckning och nybyggnad av en villa på en tomt i närheten av Ålkistan.
Konstaterades att om en avstyckning i detta läge skulle tillåtas, skulle det skapa ett precedensfall
med stora konsekvenser för parken. Beslutades att Gunilla Sterner Kumm tar kontakt med
Byggnadsnämndens ordförande,Torsten Svenonius, för att ordna ett möte.
§ 15 Ljusfesten
Beslutades att FFE anslår 1000:- till Haga Brunnsvikens vänner. Viktigt att broschyrer om parken
finns på ljusfestplatserna.

§ 16 Konferens i vår.
En internationell konferens planeras tillsammans med KDF. Recilience Center ska berätta om
forskningsfronten vad gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald samtidigt som frågan ställs
hur olika internationella överenskommelser och konventioner påverkar stadsplaneringen världen
över. Planeringen går ut på att det ska vara billigt – en låg avgift – att deltaga. Richard, Henrik och
Anne arbetar med detta.
§ 17 Ny ÖP för Stockholm.
Anders Tranberg förbereder en diskussion om förslaget.
§ 18 Styrelsemötet i december
Enligt traditionen kommer december månads styrelsemöte att äga rum ombord på en Strömmabåt i
vecka 50. Beslutades att förbundet bidrar med 200:- per styrelsemedlem som deltar.
§ 19 Nästa möte
Kommande styrelsemöte äger rum den 22 november.
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