
 
 
 
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2021 11 03 
 
Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle,Rikard Dahlén (på Teams) Bitte Liberg, Anne Murray, 
Richard Murray, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg och Henrik Waldenström 
(på Teams)  
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Protokollet från mötet den 20 september godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 3 Rapporter 

− Dialogmöte med KDF. 
Henrik och Richard och flera andra har haft möte med Magnus Andersson på videolänk. Flera 
frågor avhandlades men Magnus Andersson gjorde inga utfästelser i någon fråga.  Dock 
överenskoms om att gemensamt besöka Djurgårdsbrunn 21 oktober för att gå igenom alla planer 
där, baserat på en dispositionsplan som KDF tagit fram (se nedan). 

− Nationalstadsparksrådet 
Henrik och Richard deltog i mötet och framförde att Nationalstadsparken är hotad med den 
utveckling som varit och nu pågår samt förslog att en utvärdering av hur lagen om 
nationalstadsparken har fungerat bör göras. Landshövding Sven-Erik Österberg lovade återkomma 
till den frågan. 

− Skötselutskottet 
Rikard D, Märtha och Henrik deltog i mötet. Frågan hur biologisk mångfald bäst gynnas 
diskuterades. 

− Fridhem.  
Flera ur styrelsen deltog i ett samrådsmöte, som genomfördes som en givande vandring i området. 
FFE ska avge ett yttrande, Haga Brunnsvikens vänner har skickat in eget yttrande, där man bl a vill 
lyfta fram den gamla handelsträdgården. Rikard D och Henrik har skrivit ett yttrande för FFE, som 
mötet godkände med tillägget att en markanalys bör göras. 

− Kraftledningen 
Malettet Cordonnier leder en grupp som träffas regelbundet på videomöten. Ambitionen är förmå 
Energimarknadsinspektionen att inge ge ny koncession för luftledningar Ekhagen-Ålkistan. Richard 
M deltar. 

− Uggleviksreservoaren 
Henrik har läst Länsstyrelsens yttrande. Skrivelsen är svag och tar inte upp frågan om alternativ 
lokalisering. Henrik bevakar frågan. FFE har fått kontakt med Wollmar Hintze, ingenjör som 
eventuellt kan bistå oss. 

− Nationalstadsparkens dag om friluftsliv den 6 oktober  
Henrik och Märtha deltog. Henrik guidade en vandring.   

− Ljusfesten den 7 november 
Det blir en konsert i ett av tälten på Haga. Bergshamra för alla anordnar en egen ljusfest vid Kafé 
Sjöstugan 

− Boksläpp 
Den 8 november presenteras boken Why Cities Need Large Parks på Kungliga Skogs- och 



Lantbruksakademien 
− Musikprojekt vid Rosendal 

Anders rapporterade att det troligen planeras ett musikprojekt vid Rosendal i juni. Anders bevakar 
ärendet. 
 
§ 4 Föreningskonferens 
FFE:s föreningskonferens äger rum den 23 november kl 15 – 17 i Stockholms Universitets 
konsthall Accelerator. Godkändes lokalhyra på 2 400:- FFE bjuder på frukt. Anmälan till Anne 
Murray. På konferensen kommer Richard att presentera boken Why Cities Need  Large Parks – 
Large Parks in Large Cities, hur den kommit till, tankarna bakom och det budskap den vill 
förmedla.   
 
§ 5 Rädda Djurgårdenkampanjen. 
Stockholms stad och Gröna Lund har fått prövningstillstånd för överklagande av domen i Mark- och 
miljödomstolen rörande Gröna Lund. Ärendet kommer därför upp i Mark- och Miljööverdomstolen. 
FFE har begärt muntlig förhandling. Richard M samordnar en inlaga som svar. 
Flera arbetsgrupper har bildats inom ”Rädda Djurgården”. En arbetar t ex med trafikfrågan. 
Målsättningen är ett trafikfritt Djurgården. Richard, Patrik Engellau och Kerstin Brunnberg har varit 
på möte med Pop House. Pop House har sagt att de har planer för de gamla kungliga jaktmarkerna 
och förnekar att de sagt något om ”Disneyland”. 
Fredag den 1 oktober hölls en demonstration på Nybroplan för Rädda Djurgården. Inga politiker 
behagade dyka upp. Clas Britton m.fl. talade. 
Annonseringen i dagspress kommer att fortsätta. 
 
§ 6 Möte om Djurgårdsbrunn den 21.10 
Mötet ägde rum på Djurgårdsbrunn. Flera ur styrelsen deltog.  Magnus Andersson presenterade ett 
förslag om att lyfta fram brunnen och återställande av parken. Frågan om att försöka bli av med 
upplaget som Stockholms kommun har. Buss 69 bör ev. vända på p-platsen.  
 
§ 7 Möte med KSSS 
Richard har varit på möte med KSSS, som vill ha en permanent gästhamn vid Galärvarvsparken. 
FFE motsätter sig detta och menar att endast båtarna i ”Gotland runt” kan tillåtas lägga till vid 
bryggorna. Anders tittar på ärendet beträffande strandskydd.  
 
§ 8 Möte om Kräftriket den 27 oktober 
Richard, Märtha, Lennart och Johan deltog i mötet och gjorde en vandring i Kräftriket. Akademiska 
hus har fått planbesked. Lennart tar sig an ärendet. 
 
§ 9 Granskningsyttrande beträffande kv Genua 
FFE:s yttrande godkändes. 
 
§ 10 Överklagande av kv Triangeln 
FFE:s överklagande av kv Triangeln godkändes. 
 
§ 11Kassörsskapet i förbundet 
Johan Tamm har frånsagt sig kassörskapet. Anne kontaktar en person, som sagt sig eventuellt   
kunna låta sig adjungeras till styrelsen och sköta kassörssysslan under resten av verksamhetsåret. 
 
§ 12 Hemsidan, sociala medier, medlemsregister, utskick och pressmeddelanden 
Ole tar ansvar för kommunikationsgruppen och hemsidan. 
 
§ 13 Pollineringsprojektet 



Märtha meddelade att den redovisning av projektfas 1 som skickats in har godkänts. Fas 2 börjar nu 
med resterande medel. Viss information kan läggas på FFE:s hemsida. Den utbildning som lades ut 
på Riksmuseets hemsida har tagit bort. Anders ska efterhör om  filerna går att överföra till vår 
hemsida. 
 
§ 14 Stockholm + 50 
Ett möte hade hållits den 23 oktober. Richard informerade att en aktivitetsplan växer fram. FFE 
skulle t ex kunna ordna guidade visningar i parken. 
 
§ 15 Åtgärdsvalsstudien 
FFE har tillställts en lista på åtgärder att reagera och svara på till den 1.11. FFE har svarat på den 
första frågan rörande att definiera problemen och ska gå vidare med att föreslå åtgärder.     
 
§ 16 Digitaliseringsprojektet 
Anne meddelade att digitaliseringen av samtliga dokument inte kommer att vara klar under 
innevarande år. FFE går in med en begäran om en förlängning av projektet med ett halvår. 
 
§ 17 Blommor till begravning  
Förbundets mycket uppskattade styrelsemedlem Allan Edblom har avlidit. 
Beslutades om en bukett med band från FFE till begravningen.  
 
§ 18 Nästa möte 
Kommande styrelsemöte beslutades äga rum i samband med julbord på Stora Skuggan i vecka 50. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray  
 
 
 


