
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2022 05 31 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Brännkyrkagatan 30 
  
Närvarande: Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Anneli Noréus, Ole Settergren, Gunilla 
Sterner Kumm, Henrik Waldenström 
 
§ 1 Protokollet från styrelsemötet den 2 maj 2022 godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 2 Förbundets årsmöte 
Förbundets årsmöte på Fjäderholmarna den 21.5 ansågs av alla ha varit en mycket lyckad 
tillställning. Anneli redogjorde för ekonomin runt mötet – Lokalen: 3 750:- inkl.moms, båten: 
4834:- Sluträkningen för maten ännu inte klar.  
 
§ 3 Rapporter 
 
Visning av Frisens park 
Richard deltog den 31.5 i en visning av Frisens park. 
 
Möte med Handelskammaren 
Richard har ordnat ett möte med Carl Bergkvist, näringspolitisk expert i Stockholms 
handelskammare, den 22.6 kl 10 
 
Biologiska mångfaldens dag 
Bitte och Gunilla rapporterade från aktiviteterna vid FFE:s bord vid Etnografiska muséet på 
Biologiska mångfaldens dag. Jenny hade ordnat ett fint program med flera vandringar.  
Gunilla rapporterade från aktiviteterna i Bergshamra på dagen.  
 
Hasselbacken 
Richard har skrivit ett förslag till annons rörande Hasselbacken. 
 
Stockholms trädplan 
Bitte försöker få tag på den nya trädplanen. 
 
Överjärva gård 
Det politiska styret i Solna har gjort en kovändning i frågan om bevarandet av Överjärva gård. 
Ladugården ska nu inte rivas utan repareras, och planerna är att 4H ska flytta in på Järva. 
 
Eventuell sponsring 
Richard har besökt företaget Innocent drinks, som är villigt att sponsra åtgärder i Frösundavik och 
Norra Brunnsviken. 
 
Strömmas domän 
Strömma har en domän för Nationalstadsparken, som FFE ska överta. Strömma kommer med ett 
förslag på ett pris. 
 
§ 4 Konstituering av styrelsen 
Märtha Angert Lillestråle valdes till vice ordförande, Anneli Noréus valdes till kassör, Gunilla 
Sterner Kumm valdes till sekreterare. 



 
§ 5 Gröna Lund  
Mark- och miljööverdomstolen har möte den 17.6. Dom tidigast runt midsommar. Konstaterades att 
Riksantikvarieämbetets nej inte haft någon betydelse. Richard har skrivit utkast till två 
pressmeddelanden, ett om vi vinner och ett om vi förlorar.   
 
§ 6 Fråga om ansvaret för medlemskontakter, pressmeddelanden och övrig information 
Mötet diskuterade ansvarsfördelningen. Ole utvecklar kommunikationsplanen och tillställer 
styrelsen denna. Frågan om att lägga styrelseprotokollen bakom lösen på hemsidan – där beslut  
tagits på föregående möte -  diskuterades åter. En omröstning bland mötesdeltagarna visade att 
beslutet om att lägga protokollen bakom lösen skulle gälla.  
 
§ 7 Planering för Almedalen 
Richard och Henrik kommer att tala. Två föredrag är inbokade.  Användningen av förbundets 
tryckta broschyrer diskuterades, liksom vikten av en roll up eller annan typ av skylt eller banderoll. 
Henrik ansvarar för banderoll. Anita Lalander har en  mängd vykort med en illustration i form av en 
karta över parken, gjord av Ann Nyström. Beslutades att köpa in vykorten till ett pris av högst 
1000:-  och ta med dem till Almedalen. 
 
§ 8 Föreningskonferens hösten 2022 
En föreningskonferens diskuterades. Henrik föreslog att den skulle kunna behandla ”Hemliga rum”, 
dvs platser som man inte vanligen besöker. En vardagskväll i slutet av september/början av oktober 
ansågs lämplig för konferensen. 
 
§ 9 Konferens om biologisk mångfald 
Ansökan till Nordiska ministerrådet om medel godkändes 
 
§ 10 Godkännande av skrivelse till Länsstyrelsen angående Lollapalooza 
Richard har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen och påpekar däri att Djurgårdsförvaltningen 
begärt samråd rörande Lollapaloza med avseende på artskyddsförodningen alltför sent. Skrivelsen 
godkändes.  Ole skriver en principanklagelse rörande länsstyrelsen saktfärdiga hantering av detta 
ärende.. 
 
§ 11 Godkännande av överklagande 
FFE:s överklagande av evakueringsbostäder för asylsökande i Bergiusdalgången godkändes 
 
§ 12 Samråd om evakueringsbostäder  
Samråd med Djurgårdsförvaltningen kommer att äga rum den 17.6.  Då kommer bl.a. 
evakueringsbostäder i Bergiusdalgången att behandlas. Richard deltar i samrådet. FFE har 
alternativa förslag till Bergiusdalgången. 
 
§ 13 Budget för det kommande verksamhetsåret 
Då något budgetförslag inte förelåg till årsmötet, gör Richard och Anneli ett förslag. 
 
§ 14 Överklagande MÖD kv Genua 
Richard arbetar med en begäran om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen rörande 
Mark- och miljödomstolens dom P471-22. FFE menar att domen har en mycket stor principiell 
betydelse. Mark- och miljödomstolen behandlar inte frågan om detaljplanens särskilda betydelse 
och det prejudikat som en dom i ärendet får.  
  
§ 16 Brev till Stadsbyggnadsnämnden 
Richard ska tillställa Stadsbyggnadsnämnden en begäran om att få underrättelser rörande 



ansökningar om bygglov i parken. Bygglov kan vara väl så viktiga att bevaka som detaljplaner och 
Århuskonventionen ger miljöorganisationer rätt till information rörande alla miljöpåverkande 
åtgärder. 
 
§ 17 Källhagens värdshus 
En startpromemoria finns nu. 
 
§ 18 Beckholmen 
Planerna på en stor verkstadsbyggnad kvarstår. Till hösten beräknas ett samrådsförslag komma. 
 
§ 19 Uggleviksreservoaren 
Henrik skriver ett granskningsyttrande före den 14.6, som är sista dagen. 
 
§ 20 Kommande möte 
Nästa styrelsemöte bestämdes äga rum den 23 augusti. 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


