
Förbundet för Ekoparken 

Styrelsen 

Protokoll från styrelsemöte 2021-08-23 Skroten, Beckholmen 

Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Rikard Dahlén, Jenny Rosen, Ole Settergren, Lennart Tonell, 
Anders Tranberg, Henrik Waldenström 

§ 1 Ordförande Richard öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna och uttryckte sin glädje 
över att styrelsen kan börja ses igen – i verkligheten. Richard valdes att skriva protokoll och Märtha 
att justera det. 

§ 2 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§3 Rapporter 

Kampanjen Rädda Djurgården pågår för fullt med helsidesannonser i SvD och DN. Deltar gör Richard, 
Henrik och Ole från FFEs sida. Närmast gäller kampen om MMDs dom för dp Skeppsholmsviken 6 
(Gröna Lund) ska stå sig eller om det blir överprövning i MMÖD. Samtliga politiska partier i 
Stadshuset uppvaktas i hopp om att försöka förmå dessa att dra tillbaka överklagandet. Det troliga är 
att det blir en ny rättegång och att den kommer att kosta mycket pengar. Henrik har träffat Björn 
Ljung (Liberalerna) som stödjer överklagandet men (ologiskt nog) säger sig vilja sänka höjden på 
åkattraktionerna. Richard, Henrik och Ole arbetar på ett upprop avsett att stödjas av 
riksorganisationer till försvar för Djurgården och nationalstadsparken. 

Richard har försökt få in en replik på Stockholms studentbostäders Vds artikel i SvD om ”campusnära 
studentbostäder”. Detta förvägrades honom. Har fått svar från Vd, Ingrid Gyllfors, själv som förnekar 
att det nödvändigtvis skulle syfta på Nationalstadsparken. Hon skriver i mejl: ”Som framgår av min 
artikel pekar jag inte ut någon enskild plats för byggandet av fler studentbostäder, utan lyfter 
campusnära studentbostäder som en av flera variabler för att öka Stockholms attraktionskraft som 
studentstad. Jag är också enig med dig om att fler kommuner än Stockholm kan och bör bidra i det 
arbetet.” 

Anders har kontaktats beträffande röjningar i skogen mellan Lidingöbro och Djurkyrkogården och har 
undersökt saken. Även Richard har på plats förhört sig om arbetet. Samstämmiga uppgifter talar nu 
för att det är Östermalms stadsdelsförvaltning som beställt arbetet och som avser att frihugga större 
träd. Beställare uppges vara Magnus Björkman. Henrik värnar mera buskage och är inte okritisk till 
alltför omfattande frihuggning. Rikard Dahlen framhöll att snabbt frihugga träd kan starta 
tillväxtprocesser av icke önskat slag.  

Troligen har Klubbhuset vid Djurgårdsbrunns tennis fått bygglov. Ole ska kolla detta. 

Anne har meddelat att den digitala arkiveringen går framåt, men i långsammare takt än hon räknat 
med. Henrik har ur sitt hemarkiv plockat ut material som ska scannas och lämnat det på Stora 
Skuggan. 

§ 4 Villa Kusten 

Hur och av vem detta bygglov beviljats och om det finns ringaste möjlighet att stoppa det har 
undersökts av Richard, dock utan större framgång. Lennart lovar göra försök att få tag i handläggaren 
på SBK. Att FFE inte underrättats bör påtalas. Richard skriver till SBKs chef. 

§ 5 Vattentornet i Lilljansskogen 



Henrik skriver samrådsyttrande. Ska vara inne senast den 7 september. 

§6 Pollineringsprojektet 

Märtha kommer i dagarna att avrapportera Fas 1 i Pollinerarprojektet till Länsstyrelsen. Utbetalning 
av medel för Fas 2 blir aktuell därefter. För ett av delprojekten som avser att stärka Järvakilen, dvs 
Planteringsbara flottar, som förtöjs i Brunnsviken mellan Polska udden och Frösundaviksområdet, 
visar Solna och Statens Fastighetsverket intresse, men medfinansiering undersöks. Rikard arbetar 
vidare med delprojektet att engagera balkongägare och bostadsrättsföreningar i Tessinparken att 
plantera pollinerarvänliga växter. I delprojektet utbildning, som genomförts gemensamt av 
Naturhistoriska Riksmuseet och Vetenskapens hus, har ett 70-tal lärare från hela Sverige deltagit 
genom Skype. Fjärilshuset anlagda blomsterängar har blivit en succé. Sällsynta fjärilar har redan visat 
sig. Ann Franzén som förestått Naturens hus har nu gått i pension. Hon har visat intresse att 
fortsättningsvis i lagom omfattning deltaga i Pollineringsprojektet. 

§ 9 Föreningskonferens 

Beslöts anordna en föreningskonferens den 3 oktober som bygger på ett antal guidade vandringar. 
Ansvariga är Ole, Jenny, Henrik och Richard. 

§ 10 Kraftledningen 

Samråd pågår för sträckan Ekhagen-Ålkistan till den 13 september. Malette Cordonnier, boende i 
Ekhagen, organiserar ett särskilt samrådsmöte som ska äga rum i september. Richard ansvarar för 
samrådsyttrande. 

§ 11 Kv Triangeln 

Solna kommun har antagit detaljplanen i byggnadsnämnden och ska ta upp den i kommunfullmäktige 
i början av hösten. Richard förbereder överklagande. 

§ 12 Judiska teatern – gamla Kägelbanan vid Djurgårdsbrunn 

Hyresgästerna vill bygga om teatern så att huset kan fungera som bostad och ateljé. Arkitekten Petra 
Sjölund har på anmodan av KDF hört av sig till Richard om detta. Richard har bett Fredrik von 
Feilitzén att granska projektet. 

§ 13 Åtgärdsvalsstudien 

Lisa Rehnström, Trafikverket, har varslat om att vi ska kunna få ge synpunkter på ett utkast till förslag 
till åtgärder under början av hösten. 

§ 14 Järvakilen 

Järfälla kommun har tagit beslut att se över de ekologiska spridningsvägarna i hela Järvakilen. 
Katarina Ekestubbe arbetar på direktiven, men har dåligt med resurserser för att få arbetet gjort. 
Upphandling av konsulter ska börja. SNF och FFE är uppmanade av Järfälla kommun att föra dialog 
med Häradsallmänningen rörande hanteringen av deponin på gokartbanan. 

§15 Naturreservatet i Ulriksdal 

Martin Lagerlöf, Naturskog, har inkommit med uppgifter om att naturreservatet vid Ulriksdal sköts 
dåligt. Henrik ska ta kontakt med Lagerlöf och påkalla uppmärksamhet om detta. 

§ 16 Bidrag från SNF och WWF 



Ett bidrag på 10 000 kr SNF Stockholm har influtit. WWF har utlovat 50 000 kr. 

§ 17 Kommunikationsgruppen 

Jonas Stålhandske Palovaara har uppdaterat hemsidan till den senaste versionen och Wordfence 
säkerhetsprogram till senaste versionen. Hemsidan är därmed fullt uppdaterad och säker. 

Lydia Källebo Rebermark har öppnat ett Instagram-konto för FFE. Där kan allehanda bilder läggas ut. 
Lydia håller i detta. Skicka bilder till henne! 

§ 18 Nytorps gärde 

Ett utbyggnadsprogram på Nytorps gärde är nu ute på remiss. Gärdet är en friluftsoas för folk i 
Hammarbyhöjden, Kärrtorp och Björkhagen. Richard skriver i samverkan med Birgitta Palmertz ett 
remissvar som motsätter sig denna utbyggnad. 

§ 19 Fridhem – Torphagen 

Statens fastighetsverk som röjt skogen i Torphagen planerar nu vissa restaureringsåtgärder i 
området. Ett samrådsmöte äger rum på plats den 5 oktober kl 09 30-12 00. Samling vid Grindstugan i 
Bergianska Trädgården. Henrik deltar. 

§ 20 Kv Genua 

Detaljplan för kv Genua kommer snart på granskning. 

§ 21 Hybridgräs på sportfältet 

Planering för hybridgräs på fotbollsplaner på Sportfältet pågår. Det riskerar att växa ut med staket, 
galler, omklädningshytter, p-platser. 

§ 22 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte beslöts till 20 september kl 17. Om möjligt hos Allan, annars hos Richard. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Richard Murray   Märtha Angert Lilliestråle 


