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Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm
Verksamhetsberättelse 2011
Årets viktigaste frågor
•
•
•
•
•

Kommunerna har beslutat införa trädfällningsförbud
Förbundet och Kungliga Djurgårdens förvaltning m.fl. ordnade konferens om
nationalstadsparken den 13 oktober
Förbundet och medlemsföreningarna har deltagit i ett antal områdesvisa seminarier
rörande en vård- och utvecklingsplan för parken
Stockholms stad lägger fram planer för en storskalig utbyggnad av universitet i
Albano
Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagande rörande Norra Djurgårdsstaden

Styrelse, revisorer, valberedning

Styrelsen har bestått av tio ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Richard Murray, enskild medlem, ordf.
Märtha Angert Lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordf.
Gunilla Sterner Kumm, Bergshamra för alla, sekreterare
Anne Murray, Föreningen Östermalm, kassör
Elisabeth Hedin, enskild medlem, ledamot
Bitte Liberg, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, ledamot
Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandet, ledamot
Lennart Tonell, enskild medlem, ledamot
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot
Anders Widell, Friluftsfrämjandets, ledamot
Lars-Gunnar Bråvander, enskild medlem, suppleant
Klas Langels, Stockholm orienteringsförbund, vice kassör, suppleant
Styrelsen har haft 8 protokollsförda sammanträden. Beslut per capsulam har fattats vid ett
tillfälle.
Revisorer
Hans Hägg, Stockholms vandrarförening, ordinarie
Ing-Britt Källman, Svenska turistföreningen, ordinarie
Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant
Valberedning
Inga Ovanmo Skoog, Friluftsfrämjandets distriktsförbund i Stockholm
Mats Gullberg, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Ella Öström, Haga-Brunnsvikens Vänner
Ekonomi

Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör, och Klas Langels. Antalet
medlemsorganisationer är 50 stycken. Föreningen Skuruparkens Vänner har antagits som
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medlem. Intäkterna var under 2011 48.905 kr (2010 49.111 kr), varav medlemsavgifter
från föreningar 20.700 kr (19.200 kr) . Föreningar med svag ekonomi medges nedsättning
av avgiften med hälften och föreningar som representerar områden utanför parken har en
medlemsavgift på 100 kr. Ett mindre antal enskilda medlemmar är anslutna – avgiften år
100 kr. Medlemsavgifterna från dessa var 600 kr (500 kr). Nettokostnaden för årsmöten
och konferenser var detta år 9.894 kr (4.730 kr). Båtturen gav en nettointäkt på 5.040 kr
(4.730 kr). Förbundet har erhållit gåvor om 5.360 kr (7.575 kr), varav en större summa från
Stockholm Marathon.
Kostnaderna har belöpt sig till 50.191 kr (39.036 kr). Av kostnaderna svarar administration
för 4.787 (10.685 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert,
transporter m.m. Dessa kostnader har kunnat minskas avsevärt genom utnyttjande av email och Internet. Hemsidan har i drift kostat 1.400 kr (2.675 kr). Förbundet har deltagit i
aktiviteter som Skeppsholmens dag. Den väsentliga kostnaden i samband med dessa
aktiviteter är trycksaker. En nytryckning av förbundets broschyr har kostat 12.593 kr. Ann
Nyström har gjort ett stort obetalt grafiskt arbete med broschyren. Förbundet stödde
ljusfesten kring Brunnsviken med 4.997 kr (3.997 kr).
Året resulterar i ett underskott på 1.286 kr (2010 överskott på 10.075 kr). Förbundets
tillgångar, bank, plusgiro m.m., uppgick vid årsskiftet till 75.122 kr (76.408 kr) .
Administration

I stor utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg och på distans.
Birgitta Bergquist har hämtat post vid Stora Skuggan och avlyssnat telefonsvarare, utan att
vara ledamot av styrelsen. Kallelser, handlingar och annan information skickas ut
elektroniskt till alla föreningar med något undantag, samtidigt som de läggs ut på
Förbundets hemsida. Till de föreningar som inte har e-post skickas handlingarna per post.
Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan. Telefonen och telefonsvararen är
numera borttagna. Telefonnummer finns på hemsidan till alla styrelsemedlemmar.
Förbundet förvarar arkivmaterial, böcker och broschyrer i lokalen. Kungl. Djurgårdens
förvaltning upplåter lokalen utan ersättning.
Hemsida

Förbundet verkar för att uppmärksamma parken och sprida information om den och
verksamheter i parken. Gentemot allmänheten sker detta främst genom hemsidan www.ekoparken.org - och broschyrer.
Hemsidan har skötts av Bengt Rundquist, som är Förbundets webbmaster. Styrelsens
medlemmar ansvarar för innehållet på olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna
hemsidor kan ha en hemsida under Förbundets hemsida.
Antalet besök kan numera jämföras med antalet på stora, rikstäckande föreningars
hemsidor. Under 2011 har totalt 46 337 (förra året 55.917) besök gjorts på hemsidan eller
någon/några av dess undersidor. Unika besökare var 16 535 (förra året 21.632). Med unika
besökare menas de som under mätperioden (månad) går in första gången på hemsidan. På
listan över de mest besökta undersidorna ligger Om Ekoparken 4:a, Aktivitetsguiden 2:a,
Om förbundet 1:a och Medlemssidorna 3:a. samt Julbord 5:a (ligger ute endast 2 månader).
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Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla
medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har
antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till 59
(102) stycken. Detta är ett bra sätt för medlemsorganisationerna att annonsera och
samtidigt ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse
som omfattar den. Numera får medlemmarna själva anmäla aktiviteter, webmastern söker
inte efter aktiviteter hos föreningarna.
Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats 37 (62) gånger under år 2011.
Hemsidan är nu (2012-02-11) uppe i sin 693:e utgåva.
Hemsidan kan numera också nås via adressen www.nationalstadspark.org och
www.kungliganationalstadsparken.se.
Ett behov att informera om TV-ekens framtida öde väcktes hösten 2011 och därför
skapades en länk från www.ekoparken.org till en separat sida med denna information.
Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter

Årsmötet hölls den 26 februari 2011 i Birgitta Wats Ateljé på Södra Hamnvägen 30.
Professorn i kulturgeografi, Thomas Lundén, berättade om Stockholms geografi med fokus
på nationalstadsparken. Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en buffémiddag. Förbundets
nyinstiftade hedersdiplom utdelades till Cecilia Obermüller, för hennes insatser för
nationalstadsparken i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.
Årets guidade båttur gick av stapeln den 28 april med ett stort antal deltagare.
Den 27 augusti ordnades en guidad busstur för medlemsföreningarna. Med bussen når man
många andra områden inom parken än man kan se från båten. Ca. 30 personer deltog i den
av förbundet bekostade bussturen. Lunch vid Sjöstugan ingick.
Diverse utåtriktade verksamheter

Richard Murray deltog den 17 januari i ett seminarium i Näringslivets hus rörande städer och
tillväxt. Forskning visar att storstäderna har fått en ökad betydelse för Sveriges
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. På seminariet medverkade bland andra IT- och
regionminister Karin Hatt och det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet i Stockholm,
Tomas Rudin. Richard Murray redovisade den regionala utvecklingsplanens (RUFS)
miljökonsekvensbeskrivning, som i alla viktiga miljöhänseenden visar på försämrad miljö när
regionen växer.
Richard Murray medverkade den 24 februari vid en föreläsning inom Senioruniversitetet i
ABF-huset under rubriken Ett nytt stadsbyggnadsprojekt i innerstadens periferi: Norra
Djurgårdsstaden. Övriga föreläsare var Jonas Claeson, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
och Klas Tham, professor em i Arkitektur, Lunds Tekniska Högskola.
Bitte Liberg, Anne Murray och Richard Murray deltog den 10 februari i ett seminarium
anordnat av Samfundet S:t Erik om höga hus i de nordiska huvudstäderna.
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Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray deltog i ett av Stockholms stad anordnat
seminarium om stadsekologisk design på Kulturhuset den 27 april.
Flera av styrelsens medlemmar deltog med programpunkter och som värdar i Hagadagen, som
arrangerades av Haga-Brunnsvikens vänner den 29 maj.
Förbundet deltog i Skeppsholmsdagen den 11 september med tält och bokbord. Bengt
Rundquist har deltagit i den övergripande planeringen för hela Skeppsholmsdagen. Flera andra
styrelseledamöter var på plats.
Förbundet bidrog finansiellt och personellt till den av Haga-Brunnsvikens Vänner anordnade
ljusfesten i Hagaparken den 6 november. Ett skådespel i en tablå uppfördes på pelousen
framför Koppartälten.
Konferenser

Planeringen för en internationell konferens på temat Stad och natur i balans har kommit en
bra bit närmare målet genom att Världsnaturfonden ställt upp för att finansiera Henrik
Waldenströms arbete med denna konferens under år 2012. En referensgrupp med
representanter för Samfundet S:t Erik, Hembygdsförbundet i Stockholms län, flera
vetenskapliga institutioner förutom WWF stötar projektet. Planeringen är inriktad på en
konferens år 2015, det år parken firar 20-årsjubileum.
Förbundet var medarrangör tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning, Statens
Fastighetsverk och Kommittén Gustavianska Parken för en konferens den 13 oktober på
Naturhistoriska Riksmuseet. Konferensen gick under rubriken Nationalstadsparken –
hinder eller möjlighet och samlade ca. 250 deltagare. Kungen och kronprinsessan deltog.
Gösta Blücher, Kommittén Gustavianska Parken, Henrik Waldenström och Richard
Murray var talare förutom f.d. landshövdingen Ulf Adelsohn, Fastighetsverkets chef, Erik
Casten Karlberg, stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius m.fl.
Uppvaktningar och offentliga möten

Förbundet har deltagit i skrivelser till Nacka kommun med begäran att Skuruparken ska
göras till naturreservat. Anledningen till förbundets engagemang är att planen för
Skuruparken gjordes av Fredrik Magnus Piper och är ett betydande exempel på en engelsk
landskapspark. Richard Murray uppvaktade tillsammans med Gunilla Ingmar,
Skuruparkens vänner, först Erik Langby (m) och sedan Stefan Saläng (fp) i Nacka för att
Nacka kommun skulle stå kvar vid sitt löfte att göra Skuruparken till ett naturreservat.
Hösten 2011 beslöt äntligen kommunfullmäktige i Nacka att göra det.
Den 24 februari deltog Richard Murray i ett möte om Cedergrenska parken tillsammans
med Naturskyddsföreningen i Danderyd och andra föreningar. Syftet var att uttrycka stöd
för Cedergrenska parkens vänner i deras försvar av parkens värdefulla strand. Skälet till
förbundets engagemang är att parken ligger i spridningsvägen strax utanför gränsen till
nationalstadsparken och att det hotande ingreppet är av samma slag som förbundet möter
allt som oftast inom nationalstadsparken.
Märtha Angert Lilliestråle, Richard Murray och Henrik Waldenström träffade den 15
februari stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius och borgarrådssekreteraren Nils
Löwenspets för att informera om parken.
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Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle träffade den 4 maj Skansenchefen John
Brattmyr och Kungliga Djurgårdens Intressenters vd för ömsesidig information och samtal
om gemensamma beröringspunkter.
Richard Murray träffade 29 september Sven Lorentzi, vd för Kungliga Djurgårdens
Intressenter, för att diskutera konflikter och samsyn kring olika frågor på Södra
Djurgården. FFE och KDI har flera gemensamma intressen, bl.a. begränsning av
biltrafiken över Djurgårdsbron och på Södra Djurgården.
Nationalstadsparksrådet

Genom regeringens förordning (SFS 2009:55) om nationalstadsparker har
nationalstadsparksrådet fått en fast form. Rådet har under året sammanträtt två gånger.
Förbundets representant är Richard Murray och ersättare är Märta Angert-Lilliestråle.
Landshövdingen är ordförande och efter Per Unckels bortgång har arbetet tillfälligt
bromsats upp.
Med anledning av ett antal mycket olyckliga trädfällningar inom nationalstadsparken
aktualiserade förbundet ett förbud mot trädfällningar utan tillstånd även om träden står på
privat mark. Ett förslag till provisoriskt förbud för fällning av större träd utom efter särskilt
tillstånd inom hela nationalstadsparken antogs av Stockholms och Solnas
kommunfullmäktige våren 2011.
Länsstyrelsen har låtit utarbeta ett förslag till en vård- och utvecklingsplan för
nationalstadsparken. Förbundet har varit inbjudet att delta i alla områdesvisa behandlingar
av denna vård- och utvecklingsplan. Representationen har lösts så att så många som
möjligt av berörda medlemsföreningar har fått delta i dessa möten. Länsstyrelsen ska
redovisa ett reviderat förslag som ska ställas ut för samråd under våren 2012.
Barriäreffekter - Järvakilen

Silverdal utvidgas
FFE har avgivit yttrande angående över 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 igen får denna exploatering av Rådan-området inte komma till stånd. FFE yrkar att
detaljplaneförslaget avslås.
Förbundet har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sollentuna begärt hos Sollentuna
kommun att ett naturreservat ska inrättas omfattande Tegelhagsskogen. Kommunen har
svarat positivt på detta men i sitt svar inte preciserat omfattningen, som vi,
förslagsställarna, önskade skulle innefatta Rådan-området, som nu är föremål för
detaljplaneläggning.
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Efter att förbundets och Sollentuna naturskyddsförenings överklaganden avslagits av
regeringen återstår bara rättsprövning. Planen bygger på att strandskyddet upphävs i stor
omfattning. Detta kommer förbundet att begära att Högsta förvaltningsdomstolen prövar.
Trädfällning på privat mark
Förbundet har en längre tid uppmärksammat att privata markägare tar ned värdefulla träd
inom nationalstadsparken. Förbundet har tidigare efterlyst områdesbestämmelser eller
marklov för att förhindra detta. Stockholm och Solna har infört ett interimistiskt
trädfällningsförbud på förbundets initiativ (se ovan under Nationalstadsparksrådet). Träd
med en omkrets på 60 cm eller mer i midjehöjd får inte avverkas utan Stockholms
respektive Solna stads tillstånd.
TV-eken på Oxenstiernsgatan
Förbundet engagerade sig i den stora ekens öde, nr 51 av Djurgårdsekar. Den stod i
nationalstadsparkens buffertzon, tillika i en viktig del av spridningsvägen mellan norra och
södra Djurgården. Bristen på vård av veteranträd riskerar att drabba även ekarna inom
nationalstadsparkens gränser. När eken fälldes – mot kvalificerade arboristers
invändningar – krävde förbundet att politiskt ansvar skulle utkrävas. Förbundet följer den
fortsatta utvärderingen av stadens agerande och bildandet av en förening för vård av
veteranträd i stadsmiljö.
Plan- och byggärenden

Norra Länken genom Bellevue
Förbundet representeras i en referensgrupp för byggandet av Norra Länken av Richard
Murray. Referensgruppen har träffats fyra gånger under året och därvid diskuterat den
pågående byggnationen och särskilt ingreppen i Bellevueparken. Förbundet och
Kommittén Gustavianska Parken har aktualiserat frågan om den estetiska utformningen av
Roslagstull och tunnelmynningarna där.
Restaurering av Bellevueparken
Programmet för restaurering av Bellevueparken – som innefattar mer än de skador som
Norra Länken-bygget förorsakar – har antagits av Stockholms stad. En referensgrupp i
vilken såväl förbundet, Haga-Brunnsvikens Vänner som Kommittén Gustavianska Parken
ingår har träffats ett par gånger under året för att diskutera det pågående arbetet och
framtida planer. Bl.a. planeras en ny gångbro från södra sidan av Cedersdalsgatan mot
parken, till vilken förbundet har ställt sig positiv.
Norra Djurgården

Roslagsbanan
En ny station är anlagd i höjd med universitetets tunnelbanestation och stationen Frescati
är nedlagd. Tanken är att järnvägsövergången vid Frescati/Bergianska trädgården skulle
ersättas med en planskild korsning. De alternativ som undersökts har gjort stora intrång i
parken och därför avvisats av Förbundet och många andra. Nya förslag till planskilda
korsningar norr om den nuvarande järnvägsövergången studeras nu. Lars-Gunnar
Bråvander har deltagit i samråden.
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Östermalms idrottsplats
Djurgårdens idrottsförening (DIF) har under 2011 inte återkommit med förnyade
framstötar om att bygga en fotbollsarena på Östermalms idrottsplats. Förbundet fick i
januari svar från ståthållaren på sitt brev till Kungen. I brevet angav ståthållaren att det då
fanns för litet underlag för att det skulle vara meningsfullt med ett möte.
Vattenreservoaren i Lill-Jansskogen
Planer har presenterats på en nybyggnad i ungefär samma utformning som den nuvarande
reservoaren, dock något högre. Förbundet har framhållit vikten av att området kring
reservoaren snyggas till och görs mera tillgängligt.
Lidingöbro värdshus
Lidingöbro värdshus är idag en stor grop. Inget samråd har föregått stadens bygglov till en
grupp personer som säger sig vilja skapa en spaanläggning. Ärendet har inte remitterats till
förbundet och förefaller inte ha varit föremål för diskussion i vare sig länsstyrelse eller
byggnadsnämnd..
Spårväg city
Förslag föreligger att dra spårvägen vidare från Djurgårdsbron via Oxenstiernsgatan,
Lindarängsvägen till Ropsten. Förbundet har deltagit i ett antal samråd om dragning över
Ladugårdsgärde. Även hållplatsutformningen vid Waldemarsudde är känslig. Dragningen
på Oxenstiernsgatan skulle enligt spårplanen inte beröra TV-eken. Förbundet verkar för att
spårvägen inte dras i grön mark utan i gata. Förbundet har efterlyst en MKB som belyser
barriäreffekten.
Kraftledning
Planer börjar nu ta form för att lägga ned kraftledningen genom nationalstadsparken på
sträckan Husarviken-Bergshamra. Förbundet bevakar ärendet och har motsatt sig att ge
byggrätter som kompensation för kostnaderna.
Albano
Förbundet lämnade ett mycket kritiskt remissvar på samrådsförslaget om Albano. Richard
Murray och Märtha Angert Lilliestråle har på Café Blom – en sammanslutning av arkitekter
och stadsplanerare – informerat om förbundets syn på Albanoprojektet och deltagit i
diskussion om detsamma. Förbundet har, tillsammans med Haga Brunnsvikens vänner och
Kommittén Gustavianska Parken deltagit i flera möten med Akademiska Hus och
Universitetet. Stockholms stads först lanserade programförslag reviderades under hösten
på ett sätt som tog bort några av de kritiserade inslagen samtidigt som volymerna växte till
166.000 kvm bta. Detta förslag kommer att behandlas i stadsbyggnadsnämnden under
våren. Verbalt ställer staden upp på målsättningar om spridningskorridor och grön
inramning av Brunsviken men inte i praktiken.
Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray träffade Emilia Hagberg, gruppledare för
Miljöpartiet i Stockholms stad för att tala om Albano. Hagberg vittnade om ett stort
intresse att bygga studentbostäder i Albano och ett ringa intresse för parkens värden.
Förbundet har varit kallat till Kungens råd två gånger under året för att ge synpunkter på
Albano-ärendet. Förbundet har då företrätts av Märtha Angert Lilliestråle och Richard
Murray.
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Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray har vid ett par tillfällen träffat Stockholms
universitets förvaltningschef Ann-Karoline Nordström och medarbetare för att diskutera
universitets lokalbehov m.a.p. Albano. Universitet kan inte eller vill inte redovisa någon
lokalplan. Akademiska hus har anordnat såväl workshops som en större konferens på
Nalen för att diskutera universitetsmiljöer i vilka förbundets representanter har deltagit.
Svea artilleri
Området med f.d. Swartlings ridskola (innefattande Generalstabens ridhus, som är ett
byggnadsminne), Musikhögskolan och Statens Normalskola föreslås totalt omdanas och ge
plats för ett 350 m långt och sju våningar högt bostadshus. Förbundet har i yttrande över
detaljplan avvisat förslaget på flera grunder: det strider mot karaktären på det s.k.
institutionsbältet i vilket planen ingår, det skadar spridningsvägar och otydliggör
övergången från staden till nationalstadsparken m.m. MKB ger ett starkt stöd för
förbundets uppfattningar samtidigt som MKB brister i att redovisa alternativ. Mark- och
miljödomstolen godkände överklagande av närboende p.g.a. påverkan på befintliga
byggnadsminnen. Staden har överklagat detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen.
Förbundet har stöttat de boende i deras arbete.
Husarviken
Förbundet har inte motsatt sig bebyggelse på den s.k. Gasverkstomten, söder om
Husarviken. Däremot har Förbundet konsekvent framhävt vikten av att bebyggelsen
utformas på ett sätt som inte skadar kulturlandskapets värden och heller inte försämrar
spridningsvägen över Hjorthagen. Förbundet har företrätt Naturskyddsföreningen i
Stockholms län i överklaganden och begäran om rättsprövning av den första detaljplanen
för vad som nu kallas Norra Djurgårdsstaden. Högsta förvaltningsdomstolen avslog i
februari naturskyddsföreningens och förbundets krav att upphäva antagna detaljplaner.
Byggandet har därefter tagit fart.
Fisksjöäng – gödselkompost
Invid elnätsstationen har Kungliga Djurgårdens förvaltning lagt en anläggning för
kompostering av hästgödsel. Den ligger på en tidigare hårdgjord ytan, är utformad för att
inte lukta och bullra och ligger centralt i förhållande till de olika stallar som finns i
nationalstadsparken. Förbundet har bedömt komposteringen som angelägen och platsen
den bästa bland olika alternativ.
Vattenfall – kaskad – i Hagaparken
Förbundet stödjer ett projekt att förverkliga en idé från skapandet av den engelska parken –
en kaskad eller ett vattenfall från klippan motstående Haga paviljongen. HagaBrunnsvikens Vänner och Kommittén Gustavianska Parken driver projektet som fått stöd
av ståthållaren och ett antal sponsorer. Tanken är att – förutom den visuella verkan – att
omsättningen av vatten ska hjälpa till att rena Brunnsviken. Invigningen är planerad till 13
juni 2013.
Ryttarstadion
Sedan ett fastighetsbolag köpt en stor del av aktierna i AB Ryttarstadion har konflikt
uppstått mellan bolaget och ridskolorna. Förbundet bevakar ärendet för att tillse att det blir
fortsatt ridskoleverksamhet och att anläggningen rustas och inte kommersialiseras
ytterligare med för parken främmande verksamheter.
Ambassad i Nobelparken
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F.d. Skogsinsitutet färdigställdes som ambassad för Israel under hösten. Passage genom
parken, förbi ambassaden är t.v. säkrad.
Södra Djurgården

Besökscenter
Förbundet har tillstyrkt den planerade byggnaden för ett besökscentrum vid Djurgårdsbron.
Bygget är försenat men kan komma igång hösten 2012.
Tennisstadion Djurgårdsbrunn
Förbundet motsätter sig byggande av en stor anläggning för inomhustennis vid
Djurgårdsbrunn. De boende i området motsätter sig också projektet. Tillsammans med de
boende strävar förbundet att restaurera parkmiljön, få bort förfulande parkeringsytor och
diverse upplag samt att hitta en lösning som kan ersätta det nedbrunna Djurgårdsbrunns
värdshus. FFE har tillställt exploatören Index Estate, ett brev rörande förslaget till
tennishallar vid Djurgårdsbrunn. Kopia har gått till Kungl. Djurgårdsförvaltningen, de
boende vid Djurgårdsbrunn, Djurgårdens hembygdsförening och Stadsbyggnadskontoret.
Exploatören, Index Estate, har hört av sig och meddelat att de står fast vid sin tidigare
ståndpunkt. Förbundet och de boende har haft möten med ledmöter (mp) och (m) för
Östermalms stadsdelsnämnd för att förklara vår inställning.
Lindgården
Länsstyrelsen underkände det första förslaget till detaljplan för Lindgården pga. den
föreslagna byggnadens visuella inverkan. En ny detaljplan togs fram. Innan den vunnit
laga kraft beslöt stadsbyggnadsnämnden att bevilja rivningslov. Lindgården är nu riven,
vissa detaljer har tillvaratagits. Förbundet överklagade såväl detaljplan som rivningslov
men såväl länsstyrelse som mark- och miljödomstol har underkänt förbundets rätt att föra
talan. Förbundet anmälde ärendet till JK och JO med hänvisning till stadens några år
tidigare gjorda revisionsrapport och undersökningar av byggnadens tillstånd som låtit
göras av Djurgårdens hembygdsförening. Ingen av instanserna tog upp ärendet.
Stockholms Sjögård - Skeppsholmen – Kastellholmen – Galärvarvet - Beckholmen Djurgårdsvarvet
Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område.
Bengt Rundquist och Henrik Waldenström ingår i styrelsen för Stockholms Sjögård.
Förbundet deltog i Skeppsholmsdagen (se ovan) som ordnas av Stockholms Sjögård m.fl.
Upprustningen av Djurgårdsvarvet stöds helhjärtat av förbundet. En mängd träd har tagits
bort från västra delen av Beckholmen men skall återplaneras eller ersättas efter sanering av
den kraftigt förorenade marken. Fortfarande behövs en översiktlig planering av hela
området.
Biltrafik på Södra Djurgården
I många år har Djurgårdens Hembygdsförening, förbundet och andra organisationer verkat
för att bommen vid Biologiska Museet ska flyttas till Djurgårdsbron vid infarten från
Strandvägen. Under förra året försäkrade Stockholms stads politiker att saken var klar. Det
hela har utmynnat i en vägvisning på Strandvägen – i form av en lysande skylt – för att
förmå bilister utan tillstånd att inte köra in över Djurgårdsbron på helger och
sommardagar.
Övrigt
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Galopp på Ladugårdsgärde
Den galopptävling som var planerad att genomföras den 6 juni 2011, flyttades först till
2012 och är nu uppskjuten ytterligare ett år. Förbundet oroar sig för omfattningen av
evenemanget med etablering av läktare, tält, stall, p-platser m.m. under lång tid. Förbundet
har deltagit i möten med arrangörerna och verkat för att evenemanget ska flyttas till
augusti med tanke på Ladugårdsgärdes fågelliv. En överenskommelse har slutits att
genomföra ett ”lärkprojekt” – inventering av antalet lärkor, skydd av boplatser när
tävlingen genomförs och därefter utvärdering genom bl.a. ny inventering. I detta projekt
deltar Stockholms ornitologiska förening och Henrik Waldenström.
Framtiden

Under det kommande året kommer bl.a. dessa ärenden att kräva mycket arbete av
styrelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt bevakning av spridningsvägen Hjorthagen-Storängsbotten
Arbete med att stoppa Hjorthagstornet
Arbete för att pröva och bevaka utvecklingen av rättstillämpningen med förändrad
Plan-och bygglag, förändringar i Miljöbalken och ny instansordning
Albano – Stockholms stad har lagt fram ett förslag till mycket omfattande
exploatering som vi måste försöka få ändrat
Bellevueparken – fortsatt bevakning att skadorna begränsas och att ett bra
restaureringsprogram genomförs
Bensinstationstomten/Generalsbacken – att den blir en del av parken och inte av
Norra Stationsområdets exploatering
Internationell konferens – att söka och att få anslag för konferensen
Nationalstadsparksrådet: planering av program för utveckling av parken och en väl
genomarbetad vård- och utvecklingsplan
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