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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 18 augusti godkändes och lades till handlingarna.
I samband med protokollgenomgången aktualiserades följande frågor:
. Lindgården
Djurgårdens Hembygdsförening har överklagat rivningen. Enligt uppgift finns dokument som visar
att restaurering är möjlig. FFE bör kontakta Sten Nordin och Christina Alvendal i frågan.
. Paneldebatten den 31 augusti
Den av FFE anordnade debatten, som hade rubriken ”Kan staden och dess invånare få för mycket
av grönska och natur?”ägde planenligt rum i ABF-huset. Richard Murray har skrivit en
sammanfattning av debatten, som lagts ut på FFE:s hemsida.
. Konferensen ”What about urban nature – biodiversity and ecosystem services”.
Märtha Angert Lilliestråle kommer att delta i konferensen, som äger rum den 14 – 15 oktober.
. FFE:s nya informationsbroschyr.
Cykelleden kommer med i den nya broschyren, som snart är klar.
. Nya lägenheter på Lappkärrsberget
Henrik Waldenström bevakar ärendet.
. Verksamhetsplanering
Richard Murray påminde styrelsens ledamöter om att gå igenom sina ansvarsområden och
informera honom om läget samt planerade åtgärder.

§ 3 Rapporter
. Cykelleden i Nationalstadsparken
FFE var väl representerat vid invigningen av cykelleden den 8 september. Leden är en bra reklam
för parken. Uppvisandet av leden för allmänheten den 11 och 12 september konstaterades vara
dåligt utlyst, varför deltagandet blev tämligen lågt. Richard Murray har varit i kontakt med
Cykelsällskapet, som bör ge råd beträffande skötsel av leden etc. Cykelsällskapet är dock ännu inte
inkopplat i frågan.

.Uppvaktning av Karin Jämtin
FFE uppvaktade den 8 september Karin Jämtin för att få svar på ett antal för Nationalstadsparken
angelägna frågor. En sammanställning finns utlagd på FFE:s hemsida.
. Frågor till de politiska partierna
FFE hade inför valet via mail ställt ett antal frågor till de politiska partierna i Stockholm och Solna.
Samtliga partier i Stockholm utom Centerpartiet har svarat. Frågor och svar finns att läsa på FFE:s
hemsida.
. Skeppsholmsdagen
FFE fanns med på Skeppsholmsdagen med informationstält på den vanliga platsen nära bron. Tältet
blev välbesökt. Speciellt uppskattad var kartan med magneterna. Diskuterades eventuell viss
förnyelse till kommande år.
. Stocksundstorps gårds jubiléum
Fyra personer ur FFE:s styrelse deltog den 8 september i jubiléet av Stocksundstorps gårds
kulturverksamhet.
Beslöts att FFE köper fem exemplar av Carinne Lövgren-Williams bok om Stocksundstorp att ha
som presenter framöver.
. Politikerdebatt i Bergshamra
Bergshamra för alla arrangerade den 8 september en debatt mellan Solnapolitiker från de olika
partierna. Gunilla Sterner Kumm rapporterade från den stundtals livliga debatten, där bland annat
frågor om överbyggnad av Bergshamraleden och byggnation i Bergshamra Centrum kommit upp.
§ 4 Frågan om naturreservat
Den borgerliga alliansen i Stockholms stad öppnar för att skapa nya naturreservat i Stockholm.
Enligt finansborgarrådet Sten Nordin ska ett antal områden utredas. Diskuterades vad eventuella
naturreservat skulle komma att innebära för Nationalstadsparken och huruvida den skötselplan som
nu arbetas fram inte skulle vara tillräcklig som skydd.
§ 5 Navigationssällskapets båthamn på Djurgården
Richard Murray hade fått signaler om att Navigationssällskapets (Navis) båtanläggningar och
bryggor breder ut sig på ett allt mer störande sätt. Djurgårdförvaltningen bör kontaktas i frågan.
§ 6 Forskarsymposium
Kommittén för Gustavianska Parken hade nyligen bjudit in svenska och internationella forskare till
ett symposium för att diskutera Hagaparken, Brunnsviken och Bellevue. Märtha Angert Lillestråle,
som deltog i symposiet, skriver en sammanfattning.
§ 7 Arrendeföreningen på Djurgården
Richard Murray och Henrik Waldenström har varit inbjuda till möte och kontakt är nu etablerad
mellan FFE och Arrendeföreningen.
§ 8 Föreningskonferens under hösten
FFE kommer under hösten att anordna en konferens för medlemsföreningarna, där aktuella frågor
tas upp. Förslag till datum för konferensen: 15 november. Förslag på lokal: Kafé Sjöstugan i
Bergshamra. Gunilla Sterner Kumm och Anders Widell utsågs till att planera det praktiska kring
konferensen.
§ 9 Ljusfest runt Brunnsviken

I Allhelgonahelgen – den 7 november – kommer, liksom föregående år, en ljusfest runt Brunnsviken
att arrangeras. Märtha Angert Lilliestråle är planeringsansvarig.
§ 10 Stockholmsgillet
Stockholmsgillet anordnar en mindre demonstration för sina medlemmar den 30 oktober kl 10 45.
Samling vid Lindgården, där Richard Murray talar, därefter lunch på Blå Porten.
§ 11 Avgående styrelsemedlem
Katarina Westerberg har meddelat att hon av arbets- och tidsmässiga skäl inte längre kan fullgöra
sitt uppdrag som ledamot i FFE:s styrelse.
§ 12 Kommande styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 18 oktober kl 18 hos Bitte Liberg eller Richard Murray.
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