
Förbundet för Ekoparken        Protokoll 
 
Styrelsen          2022 02 28 
 
 
  Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31 
 
Närvarande: Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Anneli Noréus, Gunilla 
Sterner Kumm, Lennart Tonell, Anders Tranberg, Henrik Waldenström (på Teams) 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Rapporter 
. Pollineringsprojektet 
Rikard D rapporterade om läget i projektet. De 350 000:- är utbetalade och fortsättningen av 
projektet beviljad. Det har skett förändringar i experimentet att producera mat på 2000 kvadratmeter 
vid Rosendals trädgård. Eventuellt skulle matproduktion kunna byggas in i Bergiusdalgången. 
Christer Pettersson är delprojektansvarig för koloniträdgårdsdelen.  
Rikard nämnde fyra delprojekt:  
odlingslotter, ängar, nektarrika buskplanteringar m m i Bergiusdalgången 
boplatser i sand och i död ved,  
slutförande av balkongprojektet  
ännu ett utbildningstillfälle.  
 
. Stockholms parkförsvar träffas den 12 mars kl 13 på Södergården. 
  
. Samråd 
Första reella samrådsmötet för nationalstadsparken mellan STÄ/KDF och FFE har ägt rum. 
Richard, som inte själv deltog i mötet, rapporterade att Ståthållaren vädrat sitt missnöje med den 
senaste annonsen som Rädda Djurgården låtit publicera rörande försäljningen av stranden i 
Skeppsholmsviken 6. Han hävdade att han och andra klargjort att marken inte ska försäljas. Mötet 
kom att handla om Hasselbacken och vår kritik av KDFs lama agerande. Protokoll finns utskickat. 
Mötet enades om att ta upp följande tre frågor vid nästa tillfälle: Trafiken på Djurgården, 
vattentornet och Hasselbacken. 
 
. Möd 
Den 9.3 tar Mark- och Miljööverdomstolen ställning till den fortsatta processen och om det blir syn 
och muntlig förhandling i Gröna-Lund-ärendet. 
 
. Villa Kusten 
Lennart rapporterade att bygglov getts på delegation och att bygget är igång. 
 
.  Lundagatan 
Lennart meddelade att Skönhetsrådet släpper fram byggnationen och att MP är kritiskt. 
 
. Stort bostadsbyggnadsprojekt är på gång i Hjorthagen. Mp lyckats banta det något. 
 
. Jenny samordnar aktiviteter infor Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. 
 
§ 3 Parkvärdar 
Henrik har i en PM utvecklat ett förslag om frivilliga parkvärdar. Han rapporterade att systemet med 
parkvärdar fungerar bra på flera håll i andra länder och att i USA är många parkvärdar volontärer. 



Henrik har dryftat förslaget om frivilliga parkvärdar med KDF, som nu kan tänka sig detta. Det är 
viktigt med ögon och öron i parken och KDF arbetar inte på helger.  Medel finns till att stötta och 
utbilda parkvärdar, som bl a skulle kunna rekryteras från förbundets medlemsorganisationer.  Mötet 
beslutade att FFE ställer upp på en provverksamhet tillsammans med KDF och WWF.  
 
§ 4 Förbundets ekonomi 
Förbundets ekonomi är god. Kassör Anneli och övriga i styrelsen presenterade sig för varandra. 
Anneli berättade hur hon såg på kassörsuppdraget och föreslog att FFE testar företaget Edisons 
bokföringsprogram. Beslöts att anslå cirka 1000 kr för detta ändamål. I fortsättningen ska alla 
fakturor ställas till Anneli. 
 
§ 5 Kommunikationsplan 
Ole ska återkomma på nästa styrelsemöte med ett förslag till kommunikationsplan. 
 
§ 6 Årsmöte 
Förbundets årsmöte beslutades äga rum lördagen den 21 maj på Fjärderholmarna. Anne bokar lokal 
till ett pris av av 2 800:- plus moms. Henrik bokar båt för resan till Fjäderholmarna. En liten guidad 
vandring på ön före middagen genomförs. Ett nyhetsbrev med inbjudan till årsmötet skickas ut 
snarast. 
 
§ 7 Uggleviksreservoaren 
Stockholm Vatten har svarat på Anders Wörmans skrivelse. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 
hävdat att projektet inte strider mot lagen om nationalstadsparken. Anders Wörman är ombedd att 
svara på SVOAs skrivelse.  
 
§ 8 Sånglärkorna 
Johan tar över ärendet rörande lärkorna och artskyddet med anledning av beslutet att arrangera 
Lollapalooza. Anders och Rikard D bistår Johan. 
 
§ 9 Guidade vandringar i Nationalstadsparken 
Förbundet ska erbjuda FFE:s medlemsföreningar guidade visningar av parken. En grupp bör arbeta 
med detta. Anders blir sammankallande. I gruppen ingår Jenny och Henrik. Vandringar ska 
annonseras på FFE:S hemsida.  
 
§ 10 Klimatjurister 
Beslutades att antaga erbjudandet från Klimatjuristerna att bistå förbundet i klimatärenden. 
Klimatjuristerna friskriver sig från ansvar. 
 
§ 11 Järvakilen 
I och med Allans bortgång har förbundets information om Järvafrågorna blivit bristfällig. Anders  
åtog sig att sondera läget i de för FFE angelägna Järvaärendena. Anders tar kontakt med SNF 
Järfälla. Lennart ska rapportera om läget beträffande Hästa gård. 
 
§ 12 Digitaliseringsprojektet 
Projektet med att digitalisera förbundets dokument har blivit förlängt till den 30.10.  
  
§ 13 Bokpresentation 
En presentation av boken Why Cities Need Large Parks kommer att äga rum den 19.5 på 
bokhandeln Konst-ig. Information läggs ut på FFE:s hemsida. 
 
§ 14 Konferens om pollinerarvänlig stad 
Ärendet bordlades till ett kommande möte 



 
§ 15 Stockholm +50 
Ett möte ordnas den 16.3 i ABF-huset. Henrik deltar. 
 
§ 16 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte beslutades äga rum den 29.3 kl 17.30 hos Rikard Dahlén, Smedsbacksgatan 16. 
 
Vid protokollet         Justeras 
 
Gunilla Sterner Kumm        Richard Murray 
 
 
 
 


