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Förbundet fiir Ekoparken
§amverkande organisafioner i Stor- Stockholm

Frotoknll fiir vid styrelsesammanträde 1994-12-07

Näruarancle: Tuva Wretblad, Tord Tordmar, Bruno Bergkr,tst, Arme h,{urrary, Bengt Edhmd,
Peter Sshantz, Carl-Johan lhrfors, h{argareta Wallman, Per-Gunnar Högman, Heruik
'Waldenström (från § z), Kristina Smedberg och Richard h,{urray. Dessutom nän'arade Bo
§weddn, valberedningens crdfdrande. Förhinder hade arunälts av lL{arianne Lundberg.

§ 1 Förklarade ordföranden nrötet öpprrat och h;ilsade alla hjärtlig.t ''rälkarnna. Fln särskilt r.rann

rriilkornsihii.isning iiLtades till Tirrd Turrirnar. sriin iillli:isitnai cller ii{t i somras cy'k-lanties ha

blirrit påkörd av en bil.

- § 2 Litsågs ordthrancien atl sliriva och Peter Sctrantz att iustera protoiiollet.

§ "3 GodXiäncles ttirsiaget tili clagarclningen etter tiliägget att tictpunirt tör årsmötet lrurcic
l-r ehanclia s uncLrr ör,.tga ti'ågr:r.

§ 4 De två senaste protokollen gicks igenom. Därvid konstaterades:
att Arure upprättat en rry rnedlemsfrirteckning, som tilletälIs styrelsens uredlemmar
att en ny medtemsftirteckning bör skickas ut till medlemsföreningarna tillsammans med kallelsen
till årsmötet (ändring av friregående mrites beslut)
att det nu bara är ett par föreningar ännu inte betalt årsavgiften
att skrivelse till §oilentuna om Tegelhagen ännu irrte expedierats och att Peter kommer med ett
frirslag
att ordföranden ämru inte kontaktat föreningen Järvaf;iltet om medlemsskap
att uppvaktningcn avriksdagens bostadsutskott iigt rum tillsammans med Kommittdn ftir
Gustavianska Parken, Projekt Ekoparken och Haga-Brunnsvikens Värurer, varvid föreningarna
framfiirt rinskemålet att utvidga nationasltadsparken att omfatta gasverket och Hjorthagen, att

motir,textrma till lagförslaget horde preciseras och göras mera entydiga, hur viktigt det är med
ett fortsatt statligt engagemang samt hur viktlgX det är att iiven fi'amgent engaerä medborgarna i
planeringen och vården av nationalstadsparken
att någon ny ÅLU-anställd inte värvats semt att Henrik frånträder denna uppgft som således

skall ombesörjas av ordföranden snsam
att material till rytt Blad från Ekoparken ännu inte inkommit samt att det nu är mycket
angeläget att med det snaraste få ut detta blad
att någon skrivelse äruru inte gått om Expa-9?:s planer på Ladugårdsgärde samt att Carl-Jchan
övertog uppgiften att fotmulera en skrivelse i samråd med ordföranden efter att ha sonderat hur
ärendet nu liqger
att överklagandet av bygglovet för geologihuset inlämnats.

§ 5 Rappofier
h,Ied glädje noterade st3T elsen att riksdagen just denna dag dehatterat och heslutat anta fcirslaget

till ändring av natun:esurslagen (NRL) irurebärande att större delen av Ekoparken ges stiillning
som landets första nationalstadspark. Ordföranden och Henrik hade tidigare på dagen skickat ut
ett pressmeddelande vari beslutet välkomnas, samtidigt som det utsägs att de många hoten mot
parken clärmed inte är undaruöjda utan aff vämandet måste fortsäffa med oftiminskad styrka.

L,{ed anledning av riksdagens beslut beslöt styreslen att fiira frågan om Ekoparkens utvidning att

omfatta Skepps- och Kastellholmarna i enlighet med nationalstadsparkens ar,"gränsning till
årsmötet för behandling.
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Kristina berättade att hon och h,{ats Gullberg diskuterat olika saker töreningen kan grira frir att
marknadsfrira sig. Fcir att detta skall vara möj1igt krävs dock informationsmaterial, främst en
broschyr och en större karta. Åven en enklare broschyr, som kan spridas i massupplaga,
behövs. Krstina lavade att återkomma med sina och htlats förslag i skriven form.

Bo rapporterade att Nacka miljövårdsråd anordnat en välbesökt debafiafton om förslaget till
Södra Länkens dragning över Sickla kanal.

Arure meddelade att Segelsällskapet Vega i Ekhagen är på väg att ansluta sig till förbundet.

Henrik hade tillsammans med Sth Siglrtseeing tagrt fram ett billigare Fftggrylpfgg{tt_fp1. ..,,.
sightseeing med håt i Ekoparken samt att en gratisfiirja kommer att gå i Brufirsrdien irntlerl'ull
månad.

Carl-Johan berättade att trafiklandstingsrådet Claes Åhnstrand inbjudit Djurgårdens
hembygdsförening och Hembygdsfrireningen i Gamla stan till diskussion om Derurispaketet.

Tord beriittade den glädjande och uppfardrande nyheten att Stockholms läns
Hembygdsfrirening i år utdelat sitt kulturpris till Frirbundet ftir Ekoparken. Utdelningen skall ske

vid tiilfiifie s*m SLH och FFE kommer överens om.

Ordföranden herättads att han och Henrik dattagit i en paneldebaff som anordnats av Centrum
för Naturrasurs- och h.{iljöforskning vid Stockholms universitet. Debatten inleddes av för'ra
miljöministemr Görel Thurdin. Universitet* planerade utbyggnad i Frescati påtalades av flera
talare.

§ 6 Översiktplan för Institutionsområdet på Nona Djurgården.

Gruppen som arbetar fram förslaget till remisl.ttrande beslår av Tuva, Anne, Henrik, Bengt och
Jana. Gruppen åtog sig att ta fram ett koncept till medlemsftireningama inftir det extra
samrådsmötet 1995-01-10. Peter och Bengt åtog sig att tillse att medlemsföreningama kallas till
mritet gsnom Haga-tsrunnsvikens Vänners fiirscrg.

Sffrelsen lämnade ett antal olika synpunkter på förslaget att bearbetas av gruppen:
- viktigl att ha det regionala perspektivet med, dvs vad som händer med f;irjetrafik och
Värtahamn, oljehamnen
- nödvändi$ att stappa geohusen frir trovärdigheten i nationalstadsparkens lagskydd
- den föreslagna uformningen av Fysikcenh'um är oacceptabel
- Roslagsvägens stömingar måste avsevärt minskas och omrdena på ömse sidor om vägen
bindas ihap
- frågan cm naturreservatet bör omfatta även Bnrnnsvikans östra strand hör övervägas
- frågan hur bebyggelsen regleras inorn de områden som utmärks som
bebyggelse/kompletteringsområden måste klaras ut

§ 7 Ordfiirandekonferens

Ordföranden frireslog att nästa ordftirandekonferens skulle hållas den 30 januari 1995 och
beräfiade att han kontaktat Carin Fischer att komma för att diskutera kulturhur,udstadsåret och
på vilket sätt ftirbundet och föreningarna kan medverka i detta. Vissa f(irtreredelser ftir årsmötet
kan också diskuteras. Carl-Johan undersöker lokal i Djurgfudskyrkan. Peter skriver ett brev till
föreningarna frir att förbereda dessa på frågeställningarna.
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5 t tlwiga fi'ågor

Reslöts att hålla årsmöte lördagen den 18 mars.

i\,Iargareta åtog sig att inhämta Föreningen Ekhagens slnpunkter på törslaget till deta[iplan lör
tietalstation -rid Bergiusrrägen.

Beslöts clelegera lill Peter och ordtiiranden aft utarheta rotnissr,'ar på cletaliplan tör
F],sificentnrm. Peler tar li'arn eti irslag.

Korrunande sarnmanttädcn: 23 januari 1995. I mars 1995, båda kl i9.
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Richard }rtlurray Peter Schantz
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