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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Klas Langels, Bitte Liberg, Richard Murray, Ole Settergren, 
Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Anne Murray, Bengt Rundquist, Johan Tamm, Anders Widell 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 3 Protokollet från mötet den 31 maj gick igenom och godkändes. 
 
I samband med genomgången uppdrogs åt Bengt Rundquist, Ole Settergren och Lennart Tonell att 
ta tag i frågan om FFE i sociala media. 
 
§ 4 Rapporter 
 
. Den 23.8 invigde Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Kärleksstigen vid Isbladskärret. Stigen 
är en bröllopsgåva till kronprinsessparet från Världsnaturfonden, WWF. Henrik Waldenström, som 
guidade vid invigningen, rapporterade. Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray deltog i 
invigningen. 
 
. Källhagens värdshus.   
Djurgårdens Hembygdsförening har gått med på utbyggnad av en länga vinkelrätt mot vattnet. FFE 
motsätter sig utbyggnaden. Efter konsultationer med Märtha Angert Lilliestråle, Anne Murray icg 
Henrik Waldenström har Richard Murray skrivit ett yttrande FFE, som sänts till berörda. 
 
. Ny Grön våg i Stockholmsregionen 
Uppstartsmöte har hållits. En arbetsgrupp har bildats och ska träffas den 5 september. Senare i höst 
kommer ett seminarium att äga rum.  
 
. Hagadagen 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade från Hagadagen den 18.8, som trots hård konkurrens från 
Stockholms kulturfestival blev en framgång med en stor publik som i det vackra vädret bl a fick 
lyssna till kulturjournalisten Stina Bäckström som utfrågare och Gustaf III (Richard Forsgren) och 
Carl Michael Bellman (Jan Åström) som svarande.  
 
. Vikingamuseum 
Märtha Angert Lilliestråle rapporterade att ett Vikingamuseum planeras att inrättas i befintliga hus 
bredvid Spritmuséet på Djurgården. Märtha bevakar ärendet. 
 
§ 5 Besökscentrum på Djurgården 
FFE betonar vikten av att information om Nationalstadsparken finns med i besökscentret. En 
arbetsgrupp ska bildas. Ett arbetsmöte ska äga rum den 4.10 kl 9-11 på Hasselbacken. Ole 
Settergren ska ingå i gruppen för FFE:s räkning och bevaka att information om parken kommer 



med. 
 
§ 6 Danicahallen   
FFE avvaktar plan för hela denna del av Nationalstadsparken innan vi tar ställning. Danica-hallens 
intressenter ska underrättas om detta av Richard Murray. 
 
§ 7 Albano 
Nu gäller domstolsprövning. Ole Settergren arbetar fram ett förslag till pressmeddelande på FFE:s 
remissvar. Ole Settergren tar också kontakt med Metro för att höra om tidningen vill vara med på en 
debatt om studentbostäderna. Ole Settergren undersöker vidare vad som hänt med de 
studentbostäder som byggts under åren, bl.a. de som skapades i Rinkeby för länge sedan. 
 
§ 8 Länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan 
Richard Murray har efter samråd i styrelsen författat och skickat in FFE:s yttrande på planen. Mötet 
godkände yttrandet. 
FFE är angeläget om att planen tas så snart som möjligt så att arbetet i skötselgruppen kan komma 
igång. Gruppen träffas den 6/9. Alla som ingår i gruppen har i uppdrag att komma med förslag till 
projekt.  Mötet diskuterade angelägna projekt. Problem med buller och ljus. Att kartlägga den 
biologiska situationen i parken och vilka spridningsvägar som behöver förstärkas. Även bryggorna 
och tillgängligheten till stränderna runt Brunnsviken nämndes.  
 
§ 9 Stockholms ström – remiss på nedgrävning av kraftledningar 
Stockholms ström har kommit med ett samrådsförslag. Yttrande ska vara inne den 24.9. Henrik 
Waldenström skriver FFE:s yttrande i samråd med Märtha Angert Lilliestråle. 
 
§ 10 Roslagsbanan – samråd för frivillig tillståndsprövning av trafiken på Roslagsbanan. 
SL har tillställt FFE m fl ett samrådsunderlag om vilket synpunkter ska lämnas senast den 
21.9.2012. Gunilla Sterner Kumm kontaktar Torkel Tigerschiöld och Birgitta Bremer. 
 
§ 11 Ändring av MB rörande MKB 
Johan Tamm ges i uppdrag att bevaka ärendet. 
 
§ 12  Övriga ärenden 
 
. Den gröna promenadstaden.  
Stadsbyggnadsnämnden godkände den 24 maj samrådsunderlaget för Den gröna promenadstaden 
och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att gå ut på samråd. Den gröna promenadstaden är en 
strategi för utveckling av Stockholms parker och natur och ska bli ett tillägg till stadens 
översiktsplan. Samrådet pågår fram till den 19 oktober. 
Bitte Liberg läser samrådsunderlaget och mailar därefter styrelsen för vidare behandling av ärendet. 
 
. Tough Viking 
Tough Viking är en hinderlöpningstävling likande de ”Obstacle rases” som förekommer i USA och 
England. En tävling planeras äga rum i september 2013 på Ladugårdsgärde.  Märtha Angert 
Lilliestråle bevakar ärendet, speciellt med avseende på markpåverkan, och framför FFE:s åsikter till 
arrangörerna. Märtha undersöker även med Djurgårdsförvaltningen vad som i övrigt planeras äga 
rum runt samma tidpunkt.   
 
. Galoppen på Ladugårdsgärde 
Henrik Waldenström utformar ett utkast rörande att FFE motsätter sig att tävlingarna äger rum i juni  
samt att FFE motsätter sig tävlingarna över huvud taget om inte arrangörerna stöttar lärkprojektet. 
 



§ 13Uppvaktning av Lena Ek 
Richard Murray och Henrik Waldenström träffar miljöminister Lena Ek den 13 september. Ett 
angeläget ärende att ta upp är att lagskyddet för parken fungerar dåligt och att en utvärdering av hur 
lagen fungerar vore viktig. 
 
 
§ 14 Internationell konferens  
Henrik Waldenström och Richard Murray listar parker som ska inbjudas. 
 
§ 15 Kommande möten 
Närmast kommande styrelsemöten bestämdes äga rum den 1 oktober och den 14 november, båda 
dagarna kl 17.30. Förslag framlades om att eventuellt förlägga det närmaste mötet på Godthem. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 


