
Minnesanteckninsar från ordförandekonferens i Förbundet för Ekooarken2T ianuari
1998 Plats: Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
1.Ordförande Richard Murray öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna.

2.Dagordningen som gått ut i samband med kallelsen godkändes

A. Stockholms byggnadsordning. Konferensen inleddes med ett anftjrande av stadsarkitekt
Per Kallstenius om Stoclöolms byggnadsordning. Några notat från anförandet:

* Sedan Tessin d.ä har det funnits 18 stadsarkitekter i Stockholm. Stora hiindelser inom
stadsbyggande tar mycket lång tid och kräver langsiktiga perspektiv. Stockholm skall
utvecklas med konsekvens, med väl avvägda, avgränsade och genomforda insatser.
Landskapet har en enorm betydelse för staden. Stockholms tydlighet gar langt utanfcir stadens

kärna.

I Byggnadsordningen är en del av översiktsplanen. Kunskapen om Stockholms karaktärsdrag
blir en allt viktigare utgångspunkt när man diskuterar förändringar i staden. Dessa
karaktärsdrag behandlas som vägledning när staden skall förändras, förnyas och utvecklas.
Byggnadsordningen ger underlag för tillämpningen av plan- och bygglagens regler om hänsyn
till stads- och landskapsbild. natur- och kulturvärden, byggnaders egenart och helhetsverkan
samt milj ömässiga värden.

* De förhållningssätt som utgör grunden ftir byggnadsordningen handlar om att:
Stockholm utvecklas i samspel mellan bevarande och nyskapande
Ny bebyggelse utformas med kvalitet vad gäller det arkitektoniska och konstniirliga.
Stadsbebyggelse med karaktär bevaras och förnyas med varsamhet
Det offentliga rummet stärks i betydelse
Naturlandskapet i Stockholm skyddas som karaktåirsgivande helhet.

+ Synsätt måste omprövas efter de stora strider som stått vad gäller förändringar.
Exempel på detta är alla protester rörande Skeppsholmsbron.

* Ytterstadens identitet och själ far allt större uppmärksamhet. Mycket vad gäller
stadsbyggandet kommer att handla om 1'tterstaden.

Richard Murray tackade Per Kallstenius för ett mycket intressant anförande och överliimnade
som gåva Bengt Edlunds bok om Haga-Brunnsviken.

Intresserade uppmanas kc;pa Stockholms byggnadsordning. Finns på stads-byggnadskontoret
och kostar ca 50:- En annan intressant publikation rir Stockholms årsringar.

B. Styrelsen informerade om aktuella ärenden:

* Fysikcentrum. Peter Schantz redogjorde for de senaste turerna i ärendet som ligger i
regeringsrätten för avgörande. Rätten kommer att förrätta syn inom området samt inom
avgränsande områden, bl.a Hagaparken. Peter berörde vidare att en del av Norra länken(nr 3)
har godkänts i regeringsrätten. En svaghet ar att i detta fall natur- och kulturvärdena var
alldeles för dåligt beskrivna.



* Frösundavik. Det rehabiliteringscentrum som idag bedriver sin verksamhet i området vill
göra en utbyggnad på ca 5.000 kvm' Anledningen ar att det intilliggande hotellet kommer att

ä or., ett av de hus där rehab. verksamheten bedrivs i dag. Detta skall göras om till
konferens-anläggning. FFE motsätter sig ft)rslaget och har bla påpekat att man anser det

saknar.n g.rtultttingiiOO. Förbundet kommer nu att föreslå Solna kommun att awakta med

beslut i ärendet för att hinna ta del av vttra synpunkter.

* Margareteborg, Sollentuna. Ligger ej inom nsp men utpekat som biologiskt kärnområde

vid biläandet av parken. Fungerar som en grön kil och spridningskorridor' Inom området finns

nu mkt stora byggplaner. Man kan beskriva dessa som ett stort samhälle' Till dessa planer

säger FFE blankt nej.

* Kv Fysikern, Lappkärrsberget. Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, har på

grundväl av en detaljplan från 1965 begärt att fäbygga ett nylt studentbostadshus på 4

våningar och med 140 lägenheter.

Man fallar byggnaden föi en komplettering av befintlig bebyggelse' fuendet har överklagats

av sakägare o.t t u, nu förts till regeringsrätten. Detta samt ärendet Fysikcentrum bedöms vara

avgörande för parkens överlevnad

Vidare informerades om att FFE ger sig in i frågan om Danviksstrand där man tenderar att

byggasig in i nsp så att det kommer att likna ett Central Park.

PLi Schonning informerade om Djurgarden-Lilla Värtans miljöskyddsförenings nej till
oljebolaget Petrolias fly"tt till Loudden.
Ole Settergren berättade om arbetsgruppen för en ny Kastellholmsbro.

C. Kulturhuvudstadsåret-98.
Maria Karlsson på FFE:s kansli berättade om forbundets engagemang i Khå' 98'

Maria gick bl u ig"rrorn vårprogrammet -98 samt vårt program för invigningen av entrÖn till
Haga den 17 maj. Vårprogrammet innehåller många och intressanta inslag från våra

-"ä1.*rorganisationer och kommer att tryckas upp i februari månad' En del punkter för

hösten -98 fin-ns också med. Programmet kompletteras senare med instoppat lösblad'

Richard efterlyste genomförare fcir vissa programidder bl.a tävlingen " Den okända

Ekoparken," Spridningsforloppet, Huldrans natt samt bidrag till utställning om FFE i
Hagatermin alen den 17 I 5 .

Haga-Brunnsvikens Viinner meddelade att man till hösten gör en utställning på

Waldemarsudde över konstnärer i Ekoparken samt att man planerar ett symposium kallat "

Synen på naturen."

Richard Murray tackade avslutningsvis alla deltagare for intressanta och givande

diskussionsinlägg under ordförandekonferensen.

sekr FFE


