
 

 

Förbundet för Ekoparken       Protokoll 

 

Styrelsen         2019 01 22 

 

Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30 

 
Närvarande: Allan Edblom, Anne Murray, Richard Murray,  Jenny Rosen, Torbjörn Schmidt, 

Gunilla Sterner Kumm, Anders Tranberg, Henrik Waldenström 

 

 

§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 

 

§ 2 Protokollet från styrelsemötet den 22.11.2018 gicks igenom och godkändes 

      Protokollet från styrelsemötet den 13.12.2018, då styrelsen inte var beslutsfähig, gicks igenom. 

Besluten på mötet konfirmerades, bortsett från beslutet att prenumerera på Karin Olssons (AB 

Kobotolo) tjänster i ytterligare tre månader. Protokollet godkändes därefter. 

 

§ 3 Rapporter 

- Gröna Lund 

Boende i det s k Petterssonska huset på Falkenbergsgatan har överklagat bygglovet för nya berg- 

och dalbana på den gamla toment pga. att de inte blivit underrättade. Richard har haft möten med 

Joakim Larsson (m)och Björn Ljung (l) tillsammans med representanter för Djurgårdens 

hembygdsförening, Djurgårdens Vänner och Arrendatorerna samt Urban City Research 

(AX:johnson-stiftelsen). Dess grupper söker ett möte med Ståthållaren Staffan Larsson för att 

diskutera ärendet. 

 

Pollinerarprojektet 

FFE är projektägare tillsammans med Vetenskapens Hus/Naturens Hus och Bin i stan. Projektet är 

tänkt att löpa under två år. Märtha och Richard arbetar med projektet, Anders kommer också att gå 

in i det. Två platser är tänkta att användas: Bergiusdalgången och marken mellan Fjärilshuset och 

Koppartälten. Eventuellt kan också Hagatoppen komma att ingå. Beskrivning av marktyper ur 

pollinerarsynpunkt är nödvändig.    

Richard och Märtha har deltagit i ett seminarium på engelska ambassaden. Den 23.1 träffar de 

Länsstyrelsen där medel söks samtidigt som medel söks från Postkodsstiftelsen. 

 

- Konsthallen 15 

Anne rapporterade från samrådsmötet på Tekniska Nämndhuset den 16.1. En MKB hade tagits fram 

av WSP, som är mycket kritiska till planen. Även FFE är starkt kritiskt. Beslöts att om möjligt 

samordna vårt yttrande med Djurgårdens Hembygdsförenings yttrande. Anne bevakar ärendet. 

Synpunkter kan lämnas fram till den 30.1. 

   

-Miljöprojekt runt Brunnsviken 

Gunilla rapporterade att Bergshamra för alla och Kafé Sjöstugan tagit initiativ till vattendagar med 

inriktning på skräp och plast. Syftet är att minska nedskräpningen av framför allt plast och göra fler 

medvetna om riskerna för miljön med användningen av plast och mikroplaster. Tidigare har man 

anordnat skräpplockningsdagar vid norra Brunnsviken. Nu är planen att utöka till skräpplockning 

och andra aktiviteter runt hela Brunnsviken. Många aktörer bjuds in. Ett antal temakvällar kommer 

att äga rum på Kafé Sjöstugan, den första den 21.2. 

 



§ 4 Godkännande av granskningsyttrande för kv Skeppsholmsviken 6 och 9 

Mötet godkände det inskickade granskningsyttrandet. 

 

§ 5 JO-anmälan av stadsbyggnadskontoret 

Ole, Johan och Richard, har utarbetat en JO-anmälan gällande de missvisande bilder som åtföljer 

planbeskrivningen för kv Skeppsholmsviken 6, där Parks & Resort vill bygga flera berg- och 

dalbanor. Mötet godkände att FFE skickar in JO-anmälan.  

 

§ 6 Ekodukter 

På Nationalstadsparksrådets möte den 30.1 kommer Richard att ta upp frågan om ekodukter.  Det 

finns statsbidrag som kan sökas av kommuner för grön infrastruktur. Anders kollar Stockholms 

stads tidigare utredning. Allan tittar på Akalladelen. 

 

§ 7 FFE:s årsmöte 

Årsmötet kommer att äga rum på Sjöhistoriska museet den 9.3. Henrik redogjorde för förslaget till 

program under dagen.  Mötet godkände förslaget samt avgiften till museet för lokal, föredrag och 

guidning. Henrik bekräftar bokning med museet, Anne tar kontakt med restaurangen. Anne och 

Richard skriver en kallelse till årsmötet. 

 

§ 8 Hemsidan 

Vissa frågor diskuterades, bl a hur man hittar i arkivet. Allan redogjorde för besöksstatistik. 

Uppmaning om att bli medlem i FFE borde lyftas tydligt på hemsidan. De engelska texterna borde 

förbättras, liksom kartorna. Anne undersöker med Länsstyrelsen om FFE får använda baskartan på 

hemsidan. Jenny och Richard förbereder ett nyhetsbrev.  

Konstaterades att adressen www.ekoparken.se fortfarande leder till Strömma. Henrik kollar. 

 

§ 9 Ekonomi 

Tidigare har anmodan att betala medlemsavgift skickats ut i samband med kallelse till årsmötet. 

Mötet beslutade att snarast och före inbjudan till årsmötet skicka ut en specifik 

inbetalningsanmodan.  Medlemsavgiften till förbundet har varit densamma under mycket lång tid. 

Mötet diskuterade att föreslå årsmötet en höjning av avgiften. Anne fick i uppdrag att fundera på 

budget och en möjlig höjning.    

 

§ 10 Uppvaktningar 

Uppvaktningen av majoritetens politiker i Stockholm ligger kvar som ett uppdrag. 

 

§ 11 Båtturen 

FFE:s traditionella båttur kommer att äga rum måndagen den 6 maj. Henrik hade skrivit ett förslag 

till inbjudan. Avgiften fastställdes till 180:-, som godkändes. Henrik bokar båt och Jenny lägger ut 

inbjudan på hemsidan. 

 

§ 12 Nästa möte 

Kommande styrelsemöte äger rum den 19 februari kl 18.  

 

Vid protokollet        Justeras 

 

 

Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 

 

 

 

 

http://www.ekoparken.se/

