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Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard 
Murray, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Henrik Waldenström 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
Vid protokollsgenomgången behandlades nedanstående ärenden: 
 
- Villa Kusten 
Ärendet borde har varit uppe  i Byggnadsnämnden men bygglov har getts på delegation trots att 
Skönhetsådet och Stadsmuseet avstyrker. Hur detta gått till har blivit en fråga för nämndens 
ledamöter. Richard skriver till Stadsbyggnadskontorets chef med begäran att få alla 
bygglovsansökningar som berör natur- eller kulturvärden för yttrande. 
 
- Vattentornet i Lilljansskogen 
Det samrådsyttrande som Henrik skrivit godkändes. FFE driver frågan om alternativ placering. 
 
- Pollineringsprojektet 
Fas l i projektet ska avrapporteras till Länsstyrelsen den 1.10. Märtha rapporterade att handlingarna 
är inskickade. Kvarstår vissa oklarheter rörande redovisning av nedlagd tid.  
 
- Klubbhuset tennis Djurgårdsbrunn 
Ole ska kolla huruvida bygglovet gått igenom. 
 
- Önskemål finns om att göra om Judiska teatern (den gamla kägelbanan) vid Djurgårdsbrunn till 
bostad och ateljé. Richard har bett Fredrik von Feilitzen att se på ärendet. 
 
- Förbundets föreningskonferens 
Höstens föreningskonferens diskuterades. Styrelsen enades kring förslaget att konferensen skulle 
bygga på innehållet i Richards bok, ”Why Cities need Large Parks”, som är klar för utgivning i 
oktober. Konferensdatum bestäms så snart som utgivningsdatum fastställts. Bitte och Anne ordnar 
med någon typ av förtäring. Märtha undersöker möjliga lokaler. 
 
- Kraftledningen 
Ett privat anordnat samrådsmöte för sträckan Ekhagen-Ålkistan äger rum den 24.9. Ellevio har 
ansökt om förlängd nätkoncesssion för lufteldningen från Ekhagen till Ålkistan. FFE har lämnat ett 
yttrande, i vilket förbundet betonar att förlängningen av koncessionen av olika skäl inte bör beviljas. 
Att behålla luftledningen innebär att nya ledningsstolpar ska byggas, vilket innebär en permanent 
skada på det historiska landskapets natur- och kulturvärden. Förbundet förordar lösningen med 
sjökabel eller styrd borrning, men kan acceptera en gc-bro under vilken kabeln hängs. 
 
- Kvarteret Triangeln 
Solna kommun har antagit detaljplanen i byggnadsnämnden och ska ta upp den i 
kommunfullmäktige under hösten. Gunilla undersöker när ärendet tas upp där och hur det 
behandlats.  Richard förbereder ett överklagande. 



 
- Åtgärdsvalsstudien 
Richard har till Lisa Rehnström på Trafikverket framfört att förslaget på åtgärder inte skickats ut till 
flera deltagare. 
 
- Järvakilen 
Richard har deltagit i Igelbäcksgruppen och, liksom Märtha, varit med på invigningen av en 
nyanlagd groddamm, som är en av flera kompensationsåtgärder för friluftsbadet vid Eggeby gård. 
Mötet diskuterade vilken verksamhet som kan komma att bedrivas på Hästa Gård och noterade att 
Stockholms stad har igång en utredning kring detta. Richard tar kontakt med utreningen. Förbundet 
är angeläget om att det blir ett stadsjordbruk med djurhållning.  
 
- Naturreservatet i Ulriksdal 
Henrik och Martin Lagerlöf, Naturskog, har vid två tillfällen vandrat runt och kunnat konstatera att 
reservatet sköts dåligt. Henrik tar upp ärendet i Skötselutskottet. 
 
- Nytorps Gärde 
Förbundets remissvar, i vilket planförslaget avstyrks, godkändes. 
 
- Fridhem – Torphagen 
En vandring med Statens Fastighetsverk äger rum den 5.10. Henrik hade redan anmält deltagande. 
Richard M, Rikard D, Märtha och Gunilla anmälde att de ville deltaga. 
 
- Hybridgräs på Sportfältet 
Rikard ska granska lämpligheten av att anlägga fotbollsplaner med s.k. hybridgräs på Sportfältet. 
 
-  Skötsel av Ladugårdsgärde 
Hur Ladugårdsgärde ska skötas på bästa sätt  är oklart. Rikard ska vi kommande möte i 
Skötselutskottet ta upp frågan. 
 
§ 3 Nationalstadsparksrådet 
Richard och Henrik kommer den 21.9 att på Nationalstadsparksrådets möte tala om tillståndet i 
parken. De kommer att föreslå att en utvärdering av hur lagen efterlevts ska göras. 
 
§ 4 Kassörsskapet i Förbundet för Ekoparken 
Eftersom Allan Edblom av hälsoskäl måst avsäga sig kassörsskapet, utsågs Johan Tamm till 
förbundets kassör. Beslutades att förbundets firma fortsatt tecknas av ordföranden, Richard Murray 
(410727-1035) samt att kassör Johan Tamm (460715-1471) också ska ha rätt att teckna firma. De 
tecknar firma var för sig. 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
§ 5 Inval av ny medlemsorganisation 
Aktionsgruppen ”Alternativ stad” hade ansökt om medlemskap i FFE. Gruppen beviljades 
medlemskap. 
 
§ 6 Nätverket Stockholm +50 
FN och regeringen anordnar den 2-3 juni 2022  ett toppmöte om miljön 50 år efter den stora 
miljökonferensen i Stockholm. ”Alternativ stad” har inbjudit till ett upptaktsmöte den 23.9 i ABF-
huset för Nätverket Stockholm +50 i syfte att börja planeringen för fristående aktiviteter i 
anslutning till toppmötet. Richard deltar i mötet den 23 september för att utröna lämpligheten att 
förbundet medverkar. Därefter tas frågan upp om förbundet ska medverka i detta initiativ.  
 



§ 7 Samarbetsavtal med KDF 
FFE har från ståthållaren fått ett förslag till samrådsförfarande mellan SHÄ, KDF och Förbundet för 
Ekoparken, dess medlemsorganisationer och andra förbundet närstående organisationer. Mötet 
diskuterade förbundets roll som kan bli ganska ansvarskrävande. Gunilla ska hjälpa till med att 
bevaka info@ekoparken.org som föreslås bli den kanal där andra föreningar hör av sig med frågor 
som de önskar behandla i samrådet. Mötet beslöt att acceptera förslaget. Hur samrådet fungerar ska 
utvärderas efter ett år. 
 
§ 8 Dialogmöte den 28.9 
Henrik anordnar ett dialogmöte på videolänk med slottsfogden Magnus Andersson. Richard och 
Märtha kommer att delta. 
 
§ 9 Kommunikationsgruppen 
Jenny behöver avlastning. Ett möte med kommunikationsgruppen bör ordnas för att diskutera hur 
kommunikationsgruppens medlemmar kan hjälpa till mer konkret.  
 
§ 10 Ljusfesten den 7.11 
Ingen kände till om någon planering kommit igång. 
 
§ 11 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte beslutades äga rum den 18.10 kl 17.30 hos Bitte, Torkel Knutssonsgatan 31. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray
     
  
 
 
  
 
 


