
Förbundet för Ekoparken        Protokoll 
Styrelsen          2022 01 20 
 
                                             
     Sammanträde på Teams 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard 
Murray, Anneli Noreus, Ole Settergren, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg, 
Henrik Waldenström samt Jonas Stålhandske Palovaara från kommunikationsgruppen och Beatrice 
Sundberg ifrån valberedningen (del av mötet) 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray öppnade mötet 
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§ 3 Rapporter 

− Kulturarvsuppropet 
Kristina Berglund, Lars Nyberg och Samfundet S:t Erik har dragit i gång ett försök att visa hur 
ärendena rörande Nationalstadsparken har behandlats. De vill väcka befattningshavarnas 
uppmärksamhet på att ärendena behandlas illa av kommuner men också av länsstyrelse och 
domstolar. Richard har varit med och tagit fram underlaget och nu försöker gruppen få in en 
debattartikel i någon tidning. 
  

− Large Urban Parks Committee 
Ett arbete med en enkät för att gjuta liv i kommittén pågår. Det gäller bl a att få mer aktivitet på 
hemsidan. Ny generalsekreterare är på plats. Han heter Luis Romahn och är från Mexico.  
 
§ 4 Samrådsavtal 
Richard redogjorde sammanfattande för innehållet i de föreslagna reglerna för samrådsgruppen för 
Kungliga Nationalstadsparken mellan STÄ/KDF och Förbundet för Ekoparken. Tanken är att arbeta 
utifrån överenskommelsen i ett år och därefter utvärdera. Styrelsen diskuterade innehållet i avtalet 
speciellt med avseende på den inledande meningen. Beslutades att skriva på överenskommelsen 
(biläggs). 
 
§ 5 Ekonomi 
Anneli Noréus, som övertagit kassörskapet i förbundet, presenterade sig. Anneli har nu kontakt med 
banken. Henrik har utverkat ett avtal med WWF, där FFE utlovats bidrag. Användningen av 
pengarna ska redovisas till WWF. Bidraget har ännu inte utbetalats till förbundet. Förbundet måste 
först skicka en rekvisition för att få pengarna.  
 
FFE:s ekonomi är god. Förbundet har fått flera ekonomiska bidrag, bl.a. genom att Allan Edblom i 
sin dödsannons hade låtit föranstalta en uppmaning att skicka bidrag till förbundet. Viktigt nu att 
kontrollera hur medlemsavgifterna flutit in. Betonades att fakturor ska skickas till Anneli. Anne och 
Jenny hjälper till med överföring av bokföring och medlemsregister. 
 
§ 6 Uggleviksreservoaren 
Ärendet har varit ute på samråd. Tidsåtgången för rivning och byggnation blir lång, upp till 10 år. 
Det blir ett enormt intrång i parken. Professor Anders Wörman, KTH, har gjort en utredning rörande 
hur ärendet behandlats och funnit att miljökonsekvensbeskrivningen med utvärdering av alternativ 
placering är undermålig. Problem och svagheter finns, såväl tekniska som ekonomiska.     
Godkändes att betala fakturan från Anders Wörman på kr 6000 kr plus moms samt att ha beredskap 



för att betala ersättning med motsvarande summa ytterligare en gång om det behövs. 
 
§ 7 Verksamhetsplan 
Richard Har gjort en första skiss till en verksamhetsplan (biläggs). Den diskuterades kortfattat. 
 
Utåtriktad kommunikation är oerhört viktig. Det är också angeläget att få medlemsorganisationerna 
att agera. FFE har en sida på Facebook, men sidan har få följare. Konstaterades att frågan om den 
utåtriktade kommunikationen är så viktig att ett möte för att speciellt behandla frågan behövs. En 
kommunikationsplan måste upprättas. Kommunikationsgruppen åtog sig att förbereda en plan för 
att styrelsen sedan ska ha ett möte kring denna.  Märtha medverkar i arbetet på en 
kommunikationsplan. 
 
Richard påtalade behovet av juridisk expertis i arbetet för att värna parken. Konstaterades att 
styrelsen har behov av en miljöjurist. 
 
Sekreterarskapet behöver utvidgas till att omfatta viss planering (t ex kontroll av var ärenden ligger, 
tider för yttranden och överklaganden, dagordningar för styrelsemöten, uppföljning av beslut). 
Richard och Gunilla samråder om detta. 
  
Föreningsaktiviteter 
Guidade visningar i parken kan anordnas för medlemsföreningarna. Det finns mycket att visa i 
parken. Medlemsföreningarna kan också bidra genom att visa upp sina områden. 
En medlemsansvarig som håller fortlöpande kontakt med medlemsorganisationer och enskilda 
medlemmar (nyhetsblad, adresslista, medlemsavgifter) måste finnas i styrelsen 
   
§ 8 Kvarteret Genua 
Mötet godkände förbundets överklagande av detaljplanen för kvarteret Genua vid Ladugårdsgärde. 
 
§ 9 Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
 FFE har skickat in förbundets synpunkter och prioriteringar till Trafikverket. Richard uppmanade 
övriga att läsa och komma med synpunkter. 
 
§ 10 Pollineringsprojektet 
Märtha och Rikard berättade om läget i projektet, som nu går in i fas 2, vilket innebär att planer som 
utarbetats i den första fasen, nu realiseras. Det gäller Bergiusdalen. Projektplanen skickas i dagarna 
till Länsstyrelsen, som då utbetalar beviljade innestående medel om 350 000 kr. Dalen kommer i 
denna fas att få odlingslotter, ängar med nektaråker, blomster, tapestry lawn och nektarrika 
buskplanteringar. Christer Pettersson, Vinterviken, är delprojektansvarig. Rikard konstaterade bl a 
att projektet består av så många delprojekt att det borde kallas ”pollinerarvänlig nationalstadspark”. 
 
§ 11 Kraftledningen 
En grupp, ledd av Malette Cordonnier, boende i Ekhagen, arbetar med frågan finns.  Richard har 
kontakt med gruppen och skriver överklagande till Mark- och miljödomstolen. 
 
§ 12 Nödbostäder vid Ekhagen 
Förslag har väckts av kommunpolitiker att placera nödbostäder nedför Ekhagen mot Bergiusvägen. 
Märtha har varit i kontakt med Björn Ljung (L) i ärendet. KDF har framkastat tanken att låta 
nödbostäderna placeras på själva Bergiusvägen mot att KDF ska erhålla pengar för att ta bort 
asfalten när det tillfälliga bygglovet går ut. Flera i styrelsen uttryckte tveksamhet till denna idé. 
Risken är bostäderna blir kvar. 
 
§ 13 Bergianska, markförsäljning till Plantagen 



Kungliga vetenskapsakademien planerar att sälja den mark som Plantagen i dag arrenderar till 
Plantagen. Förbundet bör tala med Plantagen om framtida inriktning på verksamheten. 
 
§ 14 Förbundets årsmöte 
Mötet diskuterade datum och plats för årsmötet med de speciella förutsättningar som råder på grund 
av pandemin. Henrik undersöker möjligheterna att ordna mötet ute eller inomhus på 
Fjäderholmarna den 21 maj. 
 
 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray  
…...... 
 
   
 


