
Förbundet för Ekoparken 

Protokoll fört på Stora Skuggans Värdshus 2021-12-16 

Närvarande: Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Johan Tamm, Henrik 
Waldenström 

1. Richard hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
2. Richard valdes till sekreterare och Henrik till justeringsman. 
3. Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
4. Rapporter 

a. Henrik och Richard redogjorde för det nyligen avhållna mötet med 
Nationalstadsparksrådet. Länsstyrelsen arbetar med ett program för att stärka den 
biologiska mångfalden. Det gäller i första hand ängsmiljöer, skogsbryn, ek- och 
barrskogsområden. Richard påtalade behovet av ekodukter. 

b. Som svar på Förbundets framställning till länsstyrelsen med ett förslag om att låta 
göra en utvärdering av hur lagen om Nationalstadsparken har fungerat meddelade 
landshövdingen att han överväger att begära medel för en sådan. 

c. Richard berättade att två boksläpp ägt rum på boken Why Cities Need Large Parks, 
det första den 8 november på Skogs- och Lantbruksakademien med ca. 60 deltagare, 
det andra på Gymnastik- och Idrottshögskolan den 11 december med ca. 120 
deltagare. 

d. Haga-Brunnsvikens Vänner ordnade en begränsad ljusfest i Hagaparken, med konsert 
och föredrag i Silvertältet. Richard och Märtha deltog. 

e. Ett möte ägde rum vid Djurgårdsbrunn den 21 oktober för att diskutera platsens 
utveckling. I mötet deltog förutom Märtha, Lennart, Johan och Richard från 
Förbundet Fredrik von Feilitzen (DHF) och Magnus Andersson (KDF) samt Robin 
Berglund, boende i Lilla kägelbanan. Relativt stor samstämmighet rådde beträffande 
önskvärdheten av att rusta upp tennisbanorna, att ev. anlägga två padelbanor på den 
norra tennisbanan, att bygga ett nytt klubbhus, inte så värst mycket större än det 
befintliga huset för omklädning, på nordöstra sidan av banorna och riva det gamla 
huset, att rusta upp Brunnsparken och att ordna en vändplats för buss på den gamla 
parkeringen. En olöst fråga som Förbundet drivit länge är avvecklingen av 
Stockholms stads upplag, som skämmer området. Fredrik von Feilitzen redogjorde 
för ombyggnadsplaner för gamla Kägelbanan /Judiska teatern) till bostad och ateljé. 
Arkitekt och byggnadsvårdssakkunniga är tveksamma till vissa åtgärder. 

f. Ett möte hade ägt rum på Salenias kontor den 27 oktober rörande KSSS planer på en 
permanent gästhamn vid Junibacken/Galärparken. Förbundet representerades av 
Richard och Märtha som båda motsatte sig de omfattande planerna. Med på mötet 
var också Lena Adelsohn Liljeroth, Olle Neckman (Stockholms sjögård), Carl-Fredrik 
Palés (DHF), Patrik Engellau m.fl.  

5. Rikard, Henrik och Richard har författat och skickat in en skrivelse till Statens fastighetsverk 
rörande restaurering av Fridhemsområdet. Fastighetsverket hade ordnat den rundvandring 
den 5 oktober vid vilken flera ur styrelsen, representanter för Haga-Brunnsvikens vänner och 
Kommittén för Gustavianska Parken samt boende i området deltog. Skrivelsen är avstämd 
mot Haga-Brunnsvikens Vänners egen skrivelse, som skiljer sig något från förbundets. 
Styrelsen godkände skrivelsen. 

6. Diskuterades vilka prioriteringar som Förbundet skulle göra beträffande de åtgärder som 
nämns i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Styrelsen enades om att främst förorda 



åtgärder för att reducera trafikbuller (Laduviksdalgången, Bergiusdalgången och Ålkistan) och 
att främja biologisk mångfald genom bl.a. ekodukter (E4/stambanan och Bergshamravägen). 
Entréerna till parken bör också uppmärksammas med bättre ljusförhållanden. 

7. Richards brev till riksmarskalk Fredrik Wersäll, ståthållare Staffan Larsson och slottsfogde 
Magnus Andersson godkändes. I brevet ställs frågan om Ståthållareämbetet/KDF verkligen 
önskar ett fungerande samråd med natur- och kulturmiljöorganisationerna med hänvisning 
till en rad beslutade åtgärder som mycket starkt ingriper i Djurgårdsmiljön utan att 
konsultera organisationerna. 

8. Godkändes betalning av en räkning på 100.000 kr till Advokatfirman Antonson och Öberg för 
inlaga till Mark- och miljödomstolen i målet rörande Gröna Lunds utbyggnad i kv 
Skeppsholmsviken. Förbundet har muntliga överenskommelser om bidrag till denna utgift 
med föreningen Rädda Djurgården, Djurgårdens hembygdsförening, Kungliga Djurgårdens 
Bostadsarrendatorer och Stockholms Sjögård. Förbundets nettoutgift kan beräknas till högst 
20.000 kr. 

9. Tidigare insänt granskningsyttrande beträffande Stallmästaregården godkändes. Richard 
uppdrogs att avge överklagande till Mark- och miljödomstolen om Solna stad antar 
detaljplanen den 20 december. 

10. Det av Henrik skrivna samrådsyttrandet beträffande nytt vattentorn i Lilljansskogen 
godkändes. Henrik engagerar teknisk expertis för att kunna ifrågasätta Stockholms Vatten 
och avlopps utredningar. 

11. Rikard drog läget beträffande pollineringsprojektet. Förbundet och övriga deltagare ska 
avrapportera till länsstyrelsen för att få pengar för etapp två. Rikard och Märtha förbereder 
ansökan. 

12. Digitaliseringsprojektet fortskrider men alltför långsamt för att bli färdigt i tid. Anne begär 
förlängt hos länsstyrelsen. 

13. Beslöts två alternativa datum för Förbundets årsmöte: 12 mars alternativ 2 april, beroende 
på smittläge. 

14. Richard förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Richard Muray   Johan Tamm 


