
Förbundet för Ekoparken        Protokoll 
 
Styrelsen          2010-12-13 
 
Sammanträde på M/S Stockholm 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg, 
Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Anders 
Widell 
 
Förhinder: Gunilla Sterner Kumm, Joanna Cornelius 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet och utsågs att skriva protokoll. Märtha Angert 
Lilliestråle utsågs att justera protokollet. 
§ 2 Föregående protokoll genomgick och godkändes. 
§ 3 Richard Murray redogjorde för brev till Hans Maj:t Konungen rörande Östermalms idrottsplats 
och en framställan om ett möte för att lägga fram förbundets syn på planerna för en fotbollsarena. 
Brevet godkändes. 
§ 4 Richard Muray redogjorde för brev rörande förslaget till tennishallar vid Djurgårdsbrunn. 
Brevet är ställt till exploatören Index fastigheter, kopia har gått till Kungl. Djurgårdsförvaltningen, 
de boende vid Djurgårdsbrunn, Djurgårdens hembygdsförening och Stadsbyggnadskontoret. Brevet 
godkändes. 
§ 5 Diskuterades förbundets representation vid seminarierna om länsstyrelsens vård- och 
utvecklingsplan och beslöts att med tanke på att Lars-Gunnar Bråvander deltar i alla seminarier som 
representant för Kungl. Djurgårdsförvaltningen och Henrik Waldenström som representant för 
WWF beslöts att försöka få med så många av förbundets medlemsföreningar som möjligt vid dessa 
seminarier. Föreningar som berörs av ett visst område ska prioriteras. Deltagarna ska uppmanas att 
avge rapport till förbundet efter dessa seminarier. 
§ 6 Tennisstadion har utarbetat förslag till påbyggnad med bostäder på funkisbyggnaden. Styrelsen 
beslöt avvisa detta förslag. Annan påbyggnad som rimmar med verksamhetens inriktning på hälsa 
och motion är inte utesluten, men avhängig av om den låter sig förenas med ett bevarande av 
byggnadens karaktär. § 7 Richard Murray redovisade förslag till remissvar, som avstyrker det 170 m 
höga Hjorthagstornet. Förslaget godkändes. 
§ 8 Diskuterades svar på samrådsförslaget för program för Albano-området. Exploateringen har nu 
vuxit till 150.000 kvm bta, vilket är alldeles för mycket och strider direkt mot lagen som förutsätter 
bevarande – helst utveckling – av det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Uppdrogs åt 
Märtha Angert Lillestråle att förbereda ett svar. 
§ 10 Uppdrogs åt Henrik Waldenström att kontakta Joanna Cornelius för att be henne vaska fram 
erfarenheter ur tillämpningen av miljölagstiftningen som har bäring på nationalstadsparken. 
§ 11 Beslöts godkänna 200 kr i ersättning till Norra Järva Hembygdsförening för lån av 
Mellangården i Akalla i samband med styrelsemöte i våras. 
§ 12 Beslöts att årsmöte ska hållas den 19 februari. Uppdrogs åt Anne Murray och Anders Widell att 
förbereda detta. 
§ 13 Beslöts nästa styrelsemöte till den 17 januari 2011 hos Anne Murray. 
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