
FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN     PROTOKOLL 
       
STYRELSEN        2017 06 14  
    
Sammanträde på Skroten, café och skeppshandel  
 
Närvarande: 
Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Torbjörn 
Schmidt, Gunilla Sterner Kumm, Henrik Waldenström, Allan Edblom (adjungerad). 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes.  
Noterades att Henrik Waldenström blivit Excutive Officer för Large Urban Parks 
Committee inom World Urban Parks. 
 
§ 3 Rapporter 
 
Hagadagen 
. Märtha och Richard rapporterade från Hagadagen, som ägde rum den 21 maj. 
Arrangemanget hade varit mycket lyckat. Konstaterades att en bättre samordning med 
Naturskyddsföreningen vore önskvärd kommande år. Richard hade lett en guidad 
cykeltur från Barkarby till Hagaparken, genom Järvakilen. I Koppartälten hölls sedan 
ett seminarium med Ola Andersson, Barbro Århem, Beatrice Sundberg och Allan 
Edblom om att knyta ihop stadsdelarna runt Järvafältet till en Järvastad, ett projekt 
som Ola Andersson arbetar med.  
 
. Djurgårdsbrunn 
Robert Weils företag Proventus har sålt Djurgårdsbrunn till familjen Tamm som bor 
grannar med Djurgårdsbrunn. 
 
§ 4 Ulriksdals slottspark 
FFE ska avge remissvar på Vårdprogram för Ulriksdals slottsområde. Henrik 
granskar förslaget till vårdplan och sammanställer tillsammans med Richard ett 
remissvar från FFE till Statens Fastighetsverk. 
 
§ 5 Stallmästaregården 
FFE motsätter sig den av Solna stad föreslagna detaljplanen för Stallmästargården.  
Bl a anser FFE att den föreslagna tillbyggnaden är för omfattande och skadar 
byggnadsminnet Stallmästaregården och det historiska landskapets kulturvärden. 
Mötet godkände att Richard och Märtha skriver ett utlåtande för FFE:s räkning. 
Yttrandet görs tillsammans med Haga-Brunnsvikens vänner. 
 
§ 6 Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron 
Samrådsmöten har ägt rum i Bergshamra, där Märtha och Gunilla deltog, samt i 
Mörby Centrum, där Märtha deltog. Haga Brunnsvikens Vänner har därefter inkogivit 
med ett yttrande till Trafikverket. I yttrandet anges bl a att den planerade 



projektplanen, som båda organisationerna underkänner, är kortsiktig och oansvarig, 
då den inte tar ett helhetsgrepp för att påverka trafikströmmarna och miljön, och 
vidare att den gör ett kraftigt intrång i naturmiljön. Beslöts att FFE ställer sig bakom 
yttrandet.  
 
§ 7 Skogsröjningarna vid SAS 
Någon har låtit utföra ett omfattande röjningsarbete och fällt ett stort antal träd norr 
om Annelund, längs Uppsalavägen. En mot vägtrafiken skyddande trädridå har 
därmed tagits bort. Richard har kontaktat Solna stads stadsträdgårdsmästare, Nils 
Forsberg, i detta ärende. Forsberg har haft kontakt med entreprenören, som inte 
kunnat redogöra för syftet. Allan Edblom tar sig an ärendet för att reda ut vem som är 
ansvarig och vilket syftet är.  
 
§ 8 Nobelcenter 
Drygt femhundra personer samlades på kvällen den 13 juni på Blasieholmen utanför 
det rivningshotade tullhuset från för att organisera motståndet mot det planerade 
bygget av Nobel center på platsen. Formellt bildades därvid miljöföreningen 
Blasieholmens Vänner med initiativtagaren Björn Tarras-Wahlberg som ordförande. 
Beslutades att FFE bör kunna bli medlem i föreningen. 
 
§ 9 Informationsarbetet inom Nationalstadsparksrådet 
Richard framhöll vikten av att få till stånd ett permanent informationsutskott. Ett 
första möte för att diskutera informationsfrågorna äger rum den 4 september. Märtha 
och Henrik deltar. 
 
§10 Bergianska 
Märtha har träffat Ståthållare Staffan Larsson och KDFs chef Magnus Andersson och 
fört diskussioner rörande möjligheten att förlägga såväl Roslagsbanan som 
Roslagsvägen i tunnel ända från Stocksundsbron. Detta skulle lösa tillgängligheten 
till Bergianska trädgården. Märtha arbetar vidare med ärendet. 
 
§ 11 Kolkajen 
Planerna på en konstgjord ö i norra ändan av gasverksområdet förefaller att gå vidare. 
Bitte bevakar ärendet. 
 
§ 12 World Urban Parks kongress 
Henrik och Richard kommer att delta i kongressen. Resan betalas med pengar från ett 
anslag till konferensen år 2015 som WWF förvaltar. 
 
§ 13 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte äger rum den 11 september kl 18.00 hos Ole Settergren. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray   


