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§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och önskade Gunnar Werner, Vd Svensk Galopp, 
Ronald Åman, Tengbom arkitekter och Gunnar Björkman, Kungliga Djurgårdens förvaltning 
välkomna. Märtha Angert Lilliestråle utsågs att justera protokollet. 
 
§ 2 Nationaldagsgalopp 
Richard Murrays utskickade minnesanteckningar (biläggs) från möte med Svensk Galopp och KDF 
utgjorde utgångspunkt för diskussionen. I minnesanteckningarna noteras fakta kring arrangemanget, 
dessa har kontrollerats av arrangörerna. Nya fakta att lägga till: antalet platser på två läktare ca 400, 
storbildsskärmar kommer att sättas upp, uppstallning kommer att ske, ingen besöksparkering 
kommer att anordnas (all besökstransport förutsätts ske med kollektivtrafik, gång och cykel), rid- 
och gångvägar över ladugårdsgärde kommer att vara öppna intill dagen för tävlingen, banan 
kommer inte att klippas för att medge galopp annat än före tävlingen, skridskobana ska inte 
anläggas på banan. Det vita staketet runt banan är uppe endast 5 dagar före tävling. Ett flertal frågor 
väcktes: arrangemanget måste harmoniera med platsen (folkligt, öppet), skydd för häckande 
sånglärkor inför och under arrangemanget, varför inte Täby galopp eller Ryttarstadion skulle 
användas istället, hur banan kommer att skötas under året. Lars-Gunnar Bråvander påpekade att 
Ladugårdsgärde borde skötas på ett bättre sätt och klippas fler gånger under sommaren, att åtgärder 
för att göra marken magrare ökar inslaget av olika växter och att detta borde göra banans underlag 
härdigare och att den kommer att smälta in mer i Ladugårdsgärde. Styrelsen tackade för 
informationen och svar på frågor. Arrangörerna kommer att hålla styrelsen informerad om den 
vidare planeringen av arrangemanget, ett möte planeras till mitten av januari 2011 då en mer 
detaljerad bild av läktare, staket, tält, stallar m.m. kan presenteras. Styrelsen beslöt och meddelade 
arrangörerna att Förbundet för Ekoparken ser arrangemanget som ett försök som ska utvärderas mot 
huvudfrågan om detta är ett lämpligt arrangemang på denna plats och vid denna tid på sommaren. 
Arrangörerna tackade för möjligheten att få komma till styrelsen för att berätta om sina planer och 
att få uttrycka sin önskan att göra detta i samförstånd. Arrangörerna lämnade mötet. Kontakt: 
Gunnar.Werner@galoppsport.se, mobil 0705-670760. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 19 oktober 2010 gicks igenom och godkändes. I samband med 
protokollgenomgången aktualiserades följande frågor: 
 

• Politikeruppvaktning  
Per Ankersjö ( c ) ska kontaktas av Märtha Angert Lilliestråle. Henrik Waldenström har 
kontaktat Regina Kevius ( m ) för möte någon gång i januari 2011. 

 
• Konferensen ”What about urban nature – biodiversity and ecosystem services” 



En rapport från konferensen kommer att komma från arrangörerna. 
 

• Navigationssällskapets båthamn på Djurgården 
Richard Murray har ännu inte tagit kontakt med de som klagat. 

 
• Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har diskuterat överlämnandet av 

domännamnet www.kungliganationalstadsparken.se till länsstyrelsen utan att komma till 
något resultat. 

 
§ 4 Rapporter 
 

• Lunch med landshövding Per Unckel 
Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle redogjorde för samtal med Per Unckel, 
Katarina Kämpe, länsöverdirektör, och Lars Nyberg, Länsstyrelsen. Ett arbetsprogram för de 
närmaste tre åren ska tas fram till nästa nationalstadsparksråd, planering för att stärka 
spridningsvägar skulle kunna igång med hjälp av en konsult, landshövdingen tyckte det var 
bra med ett interimistiskt skötselråd, uppdrog åt tjänstemännen på länsstyrelsen att i arbetet 
med vård- och utvecklingsplanen ta in markförvaltarnas arbetsplaner. FFE inbjöds att 
tillsammans med länsöverdirektören och länsstyrelsen nye trafikdirektör Robert Örtegren  
diskutera infrastrukturfrågor som berör parken. 
 

• Norra Länken  
En lind har blåst ned i Bellevueparken och en har tagits ned av Stockholms stad. Den 
nedblåsta lindens ålder har bestämts av Prof.  Mats Nylinder och hans medarbetare Cecilia 
Åslund vid SLU till ca. 200 år. Därtill ska läggas ca 15 år av beskärningar, vilket gör att 
åldern stämmer väl överens med parkens skapande 1785. Transport till Uppsala av en skiva 
av linden betalas av Trafikverket. SLU har gjort åldersbestämningen utan ersättning. 
Nedtagningen av en rötskadad lind gjordes i onödan anser förbundet efter inspektion 
tillsammans med Greger Carpelan och Sture Koinberg. Detta har framförts till ansvariga på 
Stockholms stads trafikkontor. 

 
• Ljusfesten runt Brunnsviken 

Ljusfesten genomfördes programenligt den 7 november. Mer än femhundra åskådare såg 
föreställningen på pelousen nedanför Koppartälten. 

 
 

• Kungliga Djurgårdens Förvaltning  – Skötselseminarium 18 november på Naturhistoriska 
Riksmuseet 
Henrik Waldenström berättade att seminariet avlöpt väl och samlade ett 60-tal personer, alla 
med nära anknytning till parkens skötsel och utveckling. KDF lanserade sin bok Kungliga 
nationalstadsparken – historiskt landskap i levande stad, som är ett kulturhistoriskt 
komplement till den skötselplan som KDF tidigare tagit fram. Richard Murray och Gunnar 
Haeger lanserade sitt förslag om ett interimistiskt skötselråd för att komma igång med de 
praktiska skötselfrågorna. Seminariet planeras att få en uppföljare i början av 2011 när man 
hunnit smälta de frågeställningar som boken förhoppningsvis väcker. 

 
 
§ 5 Ekonomi och hemsida 
Anne Murray gick igenom listan över betalande medlemsföreningar. Nu har 20 föreningar och 5 
enskilda medlemmar betalat medlemsavgift för 2010. Många släpar från tidigare år. Friskis och 
Svettis vill utträda eftersom de inte har några arrangemang i parken längre. Anders Widell ska bistå 
för att få ordning på föreningarnas betalning av avgifter. 



 
Flera nyheter noteras på hemsidan, bl.a. Ekoparkens ”Gröna grannar”.  
  
§ 6 Föreningskonferensen den 30 november 
Gunilla Sterner Kumm och Anders Widell ansvarar för den praktiska planeringen av konferensen, 
som äger rum på Paschens malmgård i Bellevueparken. Landgång går att köpa. Vin får vi ta med 
oss. Restauratören kommer att berätta om gården. Bitte Liberg ska be Claes Trygger eller Per 
Schönning att berätta om förslaget till ett 170 m högt bostadshus i Hjorthagen, Hjorthagstornet. 
Bengt Rundquist ska försöka engagera Pierre Dunmar och/eller Per Sigurd Lindberg att berätta om 
Djurgårdsvarvet och Beckholmen. Anders Widell förbereder information om Lidingöbro Värdshus. 
Richard Murray ska informera om Lindgården, Bellevue och Norra Länken, Albano, galopp på 
Ladugårdsgärde samt det planerade besökscentret vid Djurgårdsbron. I dagsläget var 16 personer 
förutom styrelsen anmälda. Bengt Rundquist går ut med en påminnelse. 
 
§ 7 Detaljplaner 
Bitte Liberg förbereder svar på samrådsförslag för gasklockorna i Hjorthagen. 
Märtha Angert Lilliestråle förbereder svar på samrådsförslag för Albano. 
 
§ 8 Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan 
Seminarier ska hållas för 14 områden. Förbundet är inbjudet att delta i samtliga. En inbjudan till 
samtliga föreningar har gått ut, men svaren har varit få. Bengt Rundquist skickar ut en påminnelse. 
Vid föreningskonferensen den 30 november ska vi förhoppningsvis rekrytera några deltagare. Lars-
Gunnar Bråvander kommer att på KDF:s uppdrag delta i samtliga seminarier och kan även hålla ett 
vakande öga för FFE:s räkning. Efter föreningskonferensen ska vi ringa runt till föreningarna. 
     
§ 9 Kommande styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum den 13 december kl 14 med jullunch ombord på någon av Strömmas 
båtar. Henrik Waldenström återkommer om exakt tid och plats samt pris. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Richard Murray      Märtha Angert Lilliestråle 
  
 
 
 
 
 


