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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet. 

 

§ 2 Till mötessekreterare utsågs Gunilla Sterner Kumm och till att justera protokollet Richard  
Murray. 

 

§ 3  Dagordningen för mötet godkändes. 

 

§ 4  Rapporter. 

Träden längs Lidingövägen. 

Lidingövägen ska vidgas. Richard Murray har tittat på träden. Vägverket har försäkrat att träden 
inte ska komma att skadas. Richard Murray ska tillställas ytterligare underlag. 

Fällning av träd i Bergshamra.  

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Bergshamra har genomfört fällning av träd på föreningens mark. 
Protester har inkommit från ett antal boende och FFE har kontaktats i frågan. Fällningen ingår i 
styrelsens trädvårdsplan. Återplantering beslutad i de flesta fall. Förbundet har länge verkat för att 
kommunerna ska anta områdesbestämmelser som reglerar hur träd får hanteras – även om de står på 
privat mark. 

Detaljplan för Norra Djurgårdsstaden (västra delen) 

Richard Murray har till Stockholms stadsbyggnadsnämnd som ombud för Naturskyddsföreningen i 
Stockholms län ingivit ett överklagande, där det bl a framhålls att detaljplanen strider mot 
miljöbalkens stadganden rörande Kungliga  nationalstadsparken (MB kap. 4 § 7) genom att 
avsiktligt bebygga en viktig spridningsväg  av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden i 
parken samt att de åtgärder som är  ägnade att kompensera för borttagande av vegetation och 
skapande av barriärer inte är tillräckliga. En av Elisabeth Hedin utarbetad bilaga med kommentarer 
till detaljplanen (inkl MKB)  bifogades överklagandet.  

Mötet godkände överklagandet. 

 

  



Diskuterades ett öppet brev till The Clinton Foundation. Bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden är 
avsedd att bli miljöanpassad och Clintons stiftelse har pekat ut området som ett föredöme. Styrelsen 
beslutade att i brev till stiftelsen framhålla att projektet samtidigt inkräktar på spridningsvägar och 
försämrar den biologiska mångfalden. Urban ekologisk planering för en uthållig stadsmiljö måste 
också ta sådana hänsyn. Richard Murray och Henrik Waldenström fick i uppdrag att utarbeta en 
skrivelse som framhåller vikten av gröna strukturer i storstaden. 

 

§ 5 Långsiktig planering 

Konstaterades att FFE huvudsakligen arbetar med skrivelser och uppvaktningar. Förbundet driver 
också en och annan överklagandeprocess, då som ombud för andra sakägare. Med förändringarna i 
PBL kommer den rättsliga hanteringen att öka i betydelse i förhållande till uppvaktningar. 
Diskuterades FFEs roll som sakägare, vilken kan komma att stärkas genom ett väntat utslag i EG-
domstolen. Ett förslag framkom om att bjuda in Per Schönning och Per Björkman till kommande 
möte för att diskutera detta. 

 

Det vore värdefullt att Föreningarna i förbundet engageras mer i arbetet att värna, vårda och visa 
Ekoparken. Beslöts ordna två höstmöten för att diskutera frågor som berör föreningarna inom två 
delar av parken. Syftet är diskutera konkreta frågor som föreningarna skulle kunna arbeta med. 
Beslutades att Märtha Angert-Lilliestråle och Gunilla Sterner Kumm försöker samla de 
organisationer som arbetar med områdena runt Brunnsviken samt att Henrik Waldenström samlar de 
organisationer som arbetar med Södra Djurgården, Ladugårdsgärde och Tessinparken. 

 

Ekoparken liksom förbundet bör bli mera känt. Diskuterades behovet av en informatör som  på ett 
journalistiskt sätt kan ställa samman information och lägga ut på hemsidan. Anders Widell tar 
kontakt med Inga Ovanmo Skoog i frågan. 

 

Berördes kort det planerade besökscentret på Djurgården vid Djurgårdsbron. Styrelsen accepterar 
och ställer sig bakom den utformning och placering som senast föreslagits av Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen. Styrelsen avser att följa den detaljprojektering som nu ska ske.  

 

§ 6 Norra Stationsområdet 

 Anne Murray har utarbetat ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret, som tar upp barns miljö,  park- 
och grönområden, trafik, kvarteren, Tors torn och tidsplanen. Bland annat nämns att  Hagaparken 
och Karlsbergsparken inte får ses som ersättningar för otillräcklig parkmark i området. Vidare 
betonas att gårdarna i kvarteren är för trånga med de föreslagna hushöjderna. Beträffande tidsplanen 
påpekas att det är orimligt att begära att människor ska bo mellan motorväg och trafikerad gata i 
flera år och att intunnlingen måste vara klar innan  inflyttning kan ske. Förslaget till yttrande 
godkändes. 

Joanna Cornelius redogjorde för anteckningar angående Miljökonsekvensbeskrivningen  (MKB) för 
Norra Stationsområdet. En fråga är bland annat vilken risk för spridning av föroreningar ett bygge 
kan innebära för grundvattnet och Brunnsviken, som är en av  recipienterna. Den höga bebyggelsen 
blir synlig från nationalstadsparken och utgör ett  visuellt intrång. För att lättare bedöma 
konsekvenserna av den samlade planerade  bebyggelsen i området bör även planerade byggnader 
angränsande till planområdet  beskrivas mer ingående. Alternativa utformningar borde tas fram med 
exempelvis glesare  bebyggelse, färre hårdytor och större grönområden. 

 



§ 7 Tennishallar vid Djurgårdsbrunn 

Diskuterades ett förslag till nybyggnation från Djurgårdens Tennisklubb. Styrelsen anser att 
tennishallarna, spa, underbyggt garage m.m. är en för stor anläggning vid Djurgårdsbrunn.  Richard 
Murray förmedlar styrelsens synpunkter till Kungliga Djurgårdsförvaltningen och intressenterna. 

 

§ 8 Norra Länken – överklagande 

Länsstyrelsen har avslagit Greger Carpelans överklagande men Carpelan går vidare med sitt 
överklagande. Förbundet har via Richard Murray informerat Carpelan om sin inställning, som går ut 
på att acceptera detaljplan och vidareutveckla planen för restaurering av Bellevueparken 
tillsammans med Stockholms stad och Vägverket. 

 

§ 9 Konsert vid Stora Skuggan 

Kungliga Djurgårdförvaltningen anser att årets konsert sköttes på ett bra sätt. Fälten blev dock 
sönderkörda och det kommer att ta en bra tid av sommaren att återställa dessa. 

  

§ 10  Märtha Angert-Lilliestråle meddelade att troligtvis kommer ingen hästpolo att äga rum på  
Gärdet i år. 

 

§ 11 Parkplan för Östermalm 

 Ärendet bordlades till kommande möte. 

 

§ 12  Planeringen för Albano 

Märtha Angert-Lilliestråle har deltagit i ett möte kring Albano. Studentbostäderna sägs vara tänkta 
för att ge liv i området. Förbundet ifrågasätter starkt utformningen av bebyggelsen. Märtha Angert-
Lilliestråle har av Akademiska hus ombetts att sätta ihop en referensgrupp för planeringen av 
området. Vid mötet framkom att personer med intresse av att utveckla innovationsföretag inte finner 
planerna tilltalande. 

 

§ 13  Länsplan för Transportinfrastruktur 

 Beslutades att FFE bör yttra sig. Lennart Tonell åtog sig att förbereda ett yttrande. 

 

§ 14  Domännamnet www.nationalstadspark.org 

 Föreslogs att namnet behålls samt att det görs aktivt 

 

§ 15  PBL-utredningen 

En ny plan- och bygglag föreslås på grundval av den stora mängd förändringsförslag som  PBL-
kommittén, Byggprocessutredningen och Boverket har lämnat i olika utredningar. 

Uppdrogs åt Joanna Cornelius och Lennart Tonell att bevaka vad som händer i frågan. 

 

 



§ 16  Nästa sammanträde 

Kommande sammanträde bestämdes äga rum den 1 september kl 17.30 antingen på Kafé  Sjöstugan 
i Bergshamra eller hos Anders Widell i Skarpnäck. 

 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

 Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 

 
 


