
 
 

Förbundet för Ekoparken       Nr 6 
 
Styrelsen         2017 09 11 
 
Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt 
Rundquist, Torbjörn Schmidt,Gunilla Sterner Kumm, Johan Tamm, Lennart Tonell, Anders 
Tranberg, Allan Edblom (adjungerad)  
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll gick igenom och godkändes.  
 
I samband med genomgången noterades att 
 
 .FFE:s remissvar på Vårdprogram för Ulriksdals slottsområde har skickats in till Fastighetsverket. 
Mötet godkände skrivelsen. 
 
. FFE och Haga Brunnsvikens vänner har gemensamt ingivit ett yttrande beträffande den föreslagna 
detaljplanen för Stallmästargården.  Mötet godkände yttrandet. 
 
 .Richard tar kontakt med Bergianska för att diskutera en gång- och cykelundergång, som är körbar 
för taxi och pickuper. 
 
.Richard bör lyfta Roslagsvägens utformning som miljöinfart till nästa Nationalstadsparksråd. 
 
.Det fanns kolonilotter tidigare på Norra Albano. Marken uppläts, möjligen utan formella kontrakt, 
av Djurgårdsförvaltningen. Richard skriver till Djurgårdsförvaltningen för att få detta bekräftat. 
 
. Anne kollar vilka inbetalningar som gjorts av FFE till Blasieholmens vänner. 
 
. Firman Naturskog har blivit uppsagda från att driva Hästa gård. Bengt kollar upp vem som fått 
kontrakt att göra det i fortsättningen och med vilka villkor. 
 
§ 3 Rapporter 
 
. Richard berättade att skriften om lagarna om Nationalstadsparken och tillämpningen är under 
bearbetning. Ulf Sporrong redigerar det inkomna material tillsammans med anställda på 
Vitterhetsakademien. 
 
. Nationalstadsparksrådet 
Märtha rapporterade från ett möte den 4 september, där informationsfrågorna diskuterats. Det 
beslutades inte om något informationsutskott.   
 
. Märtha redogjorde för möte med KDF rörande Bergiusdalgången. FFE anser att ett 
områdesprogram behövs för Bergiusdalgången med inriktning på odling. Märtha fortsätter att verka 
för detta via Fastighetsverket, Bergianska trädgården och KDF. 
 



. Richard hade träffat Magnus Andersson, KDF, och redogjorde för samtalet. 
 
. Järvafältet 
Richard och Allan har varit på en guidad tur på Järfällas del av Järvafältet i Järfälla 
hembygdsförenings regi. Förslaget om naturreservat kring Igelbäcken är ännu inte klart men 
kommer inom kort. Konstaterades att inslaget av skog i vad som ser ut att bli naturreservat är 
obefintligt. En miljökonsekvensbeskrivning borde göras för att kunna bedöma om reservatet är 
tillräckligt för att säkerställa spridningen av växter och djur längs Igelbäcken.  
 
. Lennart rapporterade att ett friluftsbad kommer att anläggas i kulturreservatet inom Stockholms 
del av Järvafältet. Badet kommer att ligga vid Eggeby gård och ska, enligt uppgift, utformas med 
hänsyn till den kringliggande naturen. Bengt åtog sig att skaffa in närmare information. 
 
  § 4 Ekonomi 
Anne redogjorde för förbundets ekonomiska ställning.  
FFE har fått två nya enskilda medlemmar. Två nya medlemsorganisationer valdes in: Trädmästarna 
AB och Naturskyddsföreningen i Järfälla. Föreningen Svampvännerna avfördes från listan över 
medlemmar. 
 
§ 5 Översiktsplanen 
FFE har förlängd tid för att inkomma med yttrande till den 21.9.  Vi anser att fokusområdena är för 
få. Dessutom är det svårt att se gränserna på kartan. Lennart undersöker möjligheterna till 
förtydligande. Richard uppmanade övriga i styrelsen att komma in med synpunkter och håller ihop 
yttrandet. 
 
§ 6 Hemsidan 
Bengt redogjorde för några olika bloggverktyg och deras för- och nackdelar beroende på önskade 
användningsområden. Bengt demonstrerade också den blogg som han utvecklat och som det går att 
länka till från förbundets hemsida. Styrelsen var i stort positiv till såväl utseende som innehåll på 
bloggen. Samtalen kring innehåll på hemsida respektive blogg fortsätter vid nästa möte. 
  
§ 7 Film om nationalstadsparken 
Henrik Waldenström hade tillställt styrelsen en råversion av en film, som presenterar 
Nationalstadsparken. Styrelsen tittade på filmen, som i stort mottogs positivt. Synpunkter skickas 
snarast till Henrik. 
 
§ 7 Föreningskonferens 
Innehåll i och plats för höstens föreningskonferens diskuterades. Mötet beslutade att undersöka om 
det går att anordna konferensen på Skeppsholmens folkhögskola och att konferensen skulle ha 
Skeppsholmen som tema. Preliminärt datum sattes till den 25.11. 
 
§ 8 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 5.10 kl 18.00 hos Anne. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 
 


