
Förbundet för Ekoparken      Protokoll 
 
Styrelsen        2010 03 09 
 
 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Tavastgatan 30, Stockholm 
 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Joanna Cornelius, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg, Anne 
Murray, Richard Murray, Gunilla Sterner Kumm, Henrik Waldenström, Katarina Westerberg 
 
Förhinder: Lars-Gunnar Bråvander,  Bengt Rundquist, Lennart Tonell, Anders Widell, Johan von 
Garrelts 
 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes med tillägget av punkten ”Rapporter och information”. 
 
§ 3 Konstituering 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
Ordförande:   Richard Murray 
Vice ordförande:  Märtha Angert Lilliestråle 
Kassör:  Anne Murray 
Sekreterare:  Gunilla Sterner Kumm 
Informatör:  Katarina Westerberg 
Hemsidesansvarig:  Bengt Rundquist 
 
§ 4  Rapporter och information 
Gunilla Sterner Kumm rapporterade från det öppna seminariet ”Stockholms parker som offentliga 
rum” som anordnats av Stadsbyggnadsakademin vid KTH den 25 februari. Seminariet hade 
behandlat Stockholms parktradition, Stockholms parkprogram och Stockholms parkframtid.  
Beslöts att godkänna en faktura på 1 500:- för Gunilla Sterner Kumms deltagande i seminariet ”En 
framtid bakom tät eller gles”på Stadsbyggnadsakademin, KTH,  den 11 februari. 
 
Bitte Liberg informerade om att tre samtalskvällar kring Stockholms stadsbyggnadsfrågor och 
stadsbildsfrågor kommer att äga rum på ABF-huset. Datum och tid för mötena är kl 18 den 10 och 
24 mars samt den 7 april. Marianne Nordin-Larsson på ABF-huset håller i organisationen av 
kvällarna.   
 
§ 5 Uppsamling  efter årsmötet 
Anne Murray redovisade kostnaderna för årsmötet och till dags dato inkomna inbetalningar.  
I den till årsmötet utsända verksamhetsberättelsen hade ett fel beträffande årets resultat insmugit 
sig. Verksamhetsberättelsen kommer att justeras så att det framgår att årets resultat uppgår till  
19 042:75  – dvs den summa som revisorerna godkänt efter granskning.   
 
Årsmötesprotokoll och uppmaning om att betala medlemsavgift har hitintills sänts till 
medlemsföreningar och enskilda medlemmar som papperspost. Anne Murray väckte frågan om 
möjligheten att i stället använda e-post. Beslutades att gå över till e-post, förutom till några enskilda 
medlemmar som inte har sådan.  



 
 
§ 6  Verksamhetsplanering 
En lista över ärenden och förslag till bevakningsansvariga förelades mötet och gicks igenom. 
Följande beslutades: 
       Ansvarig 
 

1) Informationsmaterial    Anne Murray, Katarina Westerberg 
 
2) Hemsidan – samordning av Strömma, Richard Murray, Bengt Rundquist, Henrik 

Länsstyrelsen, KGP    Waldenström     
   

3) Uppvaktningar (om höga hus, byggande i 
            parker m m)     Märtha Angert Lilliestråle, Bitte Liberg 
 

4) Övrigt 
 a) Länsstyrelsen, Nationalstadsparks- 
 rådet      Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle 
 b) Albano     Märtha Angert Lilliestråle 
 c) Ny lagstiftning, PBL, miljöbalk m m Joanna Cornelius 
 d) Norra Djurgårdsstaden   Richard Murray och Husarviksgruppen 
 e) Norra Länken    Richard Murray 
 f)  Lindgården     Anne Murray och Henrik Waldenström 
 g) Gröna Lund    Anne Murray och Henrik Waldenström 
 h) Silverdal     Elisabeth Hedin 
 i) Sjögården     Bengt Rundquist och Henrik Waldenström 
 j) Järvafältet     Bengt Rundquist och Elisabeth Hedin 
 k) Föreningsmöten    Anders Widell 
 l)  Utåtriktad information   Katarina Westerberg 
 m) Hemsidan – den tekniska delen  Bengt Rundquist 
 n)  Internationell konferens   Richard Murray och Henrik Waldenström 
 o)  Roslagsbanan, Bergianska trädgården Lars-Gunnar Bråvander 
 p)  Bergshamra    Gunilla Sterner Kumm 
 q)  Ladugårdsgärde, Borgen   Elisabeth Hedin 
 r)  Östermalms idrottsplats   Henrik Waldenström 
 s) Kraftledningar    Johan von Garrelts 
 t)  Källhagens värdshus   Henrik Waldenström 
 u) Nobelparken    Joanna Cornelius och Anne Murray 
 v) Fanjunkarbostället    Anders Widell 
 w)Husvagnscampingen på Hundudden Gunilla Sterner Kumm 
 x) Djurgårdsbrunn (tennisbanor etc)  Richard Murray 
 y) Wasamuséet    Henrik Waldenström 
 z) Stora evenameng i parken   Henrik Waldenström 
 å) Bom vid Djurgårdsbron   Anne Murray(+ Djurg.Hembygdsfören.)  
 
§ 7  Lindgården 
I ett upprop har Djurgårdens Hembygdsförening och Föreningen Östermalm krävt att planerna för 
rivningen av Lindgården och Gröna Lunds jätteattraktion framför Liljevalchs stoppas. FFE har tagit 
initiativ till ett ”kändisupprop” med denna innebörd. Henrik Waldenström och Anne Murray skriver 
yttrande på det utställda förslaget. 
 
 



§ 8 Norra Station  
FFE skickade den 2010 01 08 till Stadsbyggnadskontoret in ett överklagande i vilket förbundet 
yrkar att föreliggande detaljplan ej fastställs. Bitte Liberg bevakar ärendet. 
 
§ 9  Länsstyrelsens seminarium  
Länsstyrelsen i Stockholms län anordnar den 26 mars ett seminarium med titeln Kungliga 
nationalstadsparken – en resurs att nyttja. Seminariet vänder sig i första hand till dem som är 
publika aktörer i Kungliga Nationalstadsparken, driver kafé eller restaurang, arbetar på ett 
besöksmål eller genomför evenemang. Syftet är att lyfta fram parken som en resurs och genom 
några exempel inspirera till hur näringsidkare och andra kan dra nytta av läget i parken. Flera ur 
styrelsen kommer att delta i seminariet 
 
§ 10 Möte på Haga Forum den 29 april och debattmöte i höst 
Märtha Angert Lilliestråle informerade om att seminariet ”Offentliga rum”, som Haga Brunnsvikens 
Vänner arrangerar på Haga Forum kl 18.30 den 29 april inte kommer att bli något debattmöte kring 
byggnation i parkerna utan huvudsakligen kommer att vara ett samtal mellan Stockholms Stads nya 
stadsträdgårdsmästare Pia Krensler, Solnas parkansvarige Marek Sroka och 
Djurgårdsförvaltningens parkchef Gunnar Björkman. FFE avlyste sin medverkan i seminariet. 
Istället beslöt styrelsen att tidigt i höst ordna ett debattmöte om byggande i parker m.m. Ansvariga 
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle. 
 
§ 11  Rapport från Sollentuna 
FFE har den 22.2.2010  till Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun avgett ett yttrande angående 
det utställda förslaget till detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av 
Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund. I yttrandet framhålls bland annat att den föreslagna 
bebyggelsen ligger inom Kungliga Nationalstadsparkens buffertzon och att åtgärder i denna 
buffertzon inte påtagligt får skada riksintresset. FFE betonar att mot bakgrund av Sollentunas alla 
tidigare ingrepp i denna buffertzon, som är en mycket viktig spridningsväg för nationalstadsparken, 
är det föreliggande exploateringsförslaget ytterst allvarligt. För att spridningsvägen från 
Tegelhagsskogen norrifrån in till Ulriksdal i nationalstadsparken inte helt och hållet ska täppas får 
denna exploatering av Rådan-området inte komma till stånd.  FFE yrkar att detaljplaneförslaget  
avslås. Richard Murray och Elisabeth Hedin har uppvaktat kommunalrådet i Sollentuna Lennart 
Gabrielsson och hans tjänstemän om detta. 
 
§ 12 Norra Länken 
Richard Murray fortsätter att bevaka ärendet efter Greger Carpelans begäran om rättsprövning av 
detaljplanen för Bellevuedelen av Norra Länken.  
 
§ 13 Rapport från Norra Djurgårdsstaden 
Enligt de presenterade planerna ska de gamla k-märkta gasklockorna i tegel lämnas orörda. 
Gasklocka 3 planeras byggas om till konsthall och butiker medan gasklocka 4 ska rivas och ersättas 
med ett 47 våningar högt bostadshus med cirka 520 lägenheter.  Mötet var enigt om att det nu är 
dags att uppvakta såväl fp och s som mp och v i frågan.   
Kronprinsessan Victoria invigde den 2 februari Norra Djurgårdsstaden Innovation och sade då att 
byggnationen inte fick skada Nationalstadsparken. 
 
§ 14 Albano 
Märtha Angert Lilliestråle bevakar ärendet. 
 
§ 15 Båtturen 
Henrik Waldenström meddelade att en stor mängd anmälningar kommit in till FFE:s  traditionella 
båttur för föreningarna, som äger rum den 21 april.  



 
§ 16 FFE:s fasta telefonabonnemang 
Mötet återupptog diskussionen från föregående möte angående huruvida förbundets fasta 
telefonabonnemang skulle behållas. Beslöts att behålla abonnemanget åtminstone så länge som den 
nu gällande versionen av informationsbroschyren lever. Anne Murray arbetar vidare med frågan. 
 
§ 17 Övriga frågor 
Medlemskapsfrågor 

Anne Murray väckte en fråga om en bättre hantering av individuella medlemmar. Frågan om 
permanent medlemskap väcktes också. Medlemskapsfrågorna bordlades. Anne Murray förbereder  
dem till kommande möte. 
   
Arkiv 

Henrik Waldenström väckte frågan om arkiv. Mötet beslutade efter diskussion att en grupp skulle ta 
sig an arkivfrågan. Henrik Waldenström, Anne Murray och Gunilla Sterner Kumm ska till att börja 
med träffas på Stora Skuggan för att gå igenom förbundets material där. 
 
 Den tryckta informationsbroschyren 

Alla i styrelsen uppmanades att noggrant läsa igenom FFE:s tryckta informationsbroschyr för att 
kontrollera vad som behöver uppdateras inför en nytryckning. Frågan om information om 
Nationalstadsparken till utländska journalister i samband med prinsessbröllopet kom upp. 
Anne Murray och Katarina Westerberg arbetar vidare med denna informationsfråga.  
 
Internationell konferens 

Planeringen av en internationell konferens har pågått en tid. Mötet diskuterade konferensens storlek 
och innehåll. Det förslag som utarbetats av FFE, Samfundet S:t Erik, Hembygdsförbundet i 
Stockholms län och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet går ut på att 
dels presentera landskapsparker på olika håll i världen, dels diskutera hållbara städer – urban 
ekologi. Richard Murray och Henrik Waldenström arbetar vidare med ärendet. 
 

§ 18 Kommande möten 
Nästa sammanträdes beslutades äga rum den 20 april  kl 18.30 på Kafé Sjöstugan i Bergshamra. 
Mötena därefter beslutades äga rum den 17 maj samt den 7 juni.                     
 

Vid protokollet        Justeras 
 

 

Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 

 

 


