
 
Förbundet för Ekoparken        Protokoll 
 
Styrelsen          2022 08 23 
 
 
Sammanträde hos Ole Settergren, Stigbergsgatan 27 
 
Närvarande; Märtha Angert Lilliestråle. Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Ole Settergren, 
Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström. 
Frånvarande: Richard Murray, Anders Tranberg, Anneli Noreus, Johan Tamm   
 
§ 1 Till mötesordförande utsågs Märtha A L  
 
§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 31 maj gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 3 Rapporter 
Almedalen: Märtha och Henrik rapporterade från intensiva och stundtals lite strapatsrika dagar i 
Almedalen då tält mm flög bort med vinden men återhämtades och borrades fast i asfalten. Vid 
Förbundets estradsamtal under rubriken ”Stora städer behöver parker – kampen om grönområden i 
städerna” deltog moderata kommunalrådet i Solna Torsten Svenonius, gruppledaren för miljöpartiet 
i Stockholm Martin Hansson, vår egen styrelsemedlem Ole Settergren och WWF:s 
generalsekreterare Gustaf Lind.  Richard Murray och Henrik Waldenström presenterade Förbundets 
tankar i föredrag, bilder och samtal. I samtalet möttes cirka 15 personer, estradsamtalet samlade 
färre. Likväl knöts under Almedalsveckan värdefulla kontakter med ett flertal personer.  Deltagande 
i Almedalen kostade förbundet tryckkostnader för en uppgraderad broschyr samt hyra för St Hans 
skola där seminarierna hölls. Styrelsen godkände dessa utgifter. En betydligt större kostnad stod 
Arnfinn Röste för: boende, transport av material och deltagare, köp av tält, hyra av gatuplats. 
Styrelsen uttalade sit varma tack för Arnfinns generösa bidrag. 
 
§ 4 Annons i dagstidningarna 
Henrik hade föreslagit att FFE går ut med en annons i någon av dagstidningarna i syfte att 
informera om Nationalstadsparken, visa på dess värden och skaka om politikerna genom aktuella 
hotbilder. FFE betalar annonsen. Ett tak på 15 000 kronor för finansiering godkändes. Två förslag 
till annons förelades styrelsen och dessa diskuterades. Beslutades att Ole och Henrik utvecklar ett 
nytt förslag, som tillställs styrelsen.  
 
§ 5 Hearing angående miljöfrågor runt Brunnsviken 
FFE hade fått ett förslag från Peter Lamming om att tillsammans med ett antal Solnaföreningar 
ordna en hearing om miljöfrågor kring Brunnsviken. Styrelsen diskuterade förslaget. Mötet kom 
fram till att FFE inte kan ta på sig att anordna hearingen, men Henrik sa att han i mån av tid kunde 
medverka. Gunilla meddelade att Bergshamra för alla inte heller hade möjlighet att anordna 
hearingen före valet. Gunilla kontaktar Peter Lamming m fl och föreslår att kontakt tas med Anders 
Bodin i Haga-Brunnsvikens Vänner.   
 
§ 6 Samråd KDF/STÄ 
Samråd med KDF/STÄ är preliminärt utsatt till den 2 september. (Nytt datum blir ev 21 sept.) Den 
arbetsgrupp rörande evenemang som man tidigare kommit överens om måste bildas och omedelbart 
påbörja sitt arbete. Beslutades att Märtha, Henrik, Anders och Rikard D ingår i arbetsgruppen för 
FFE. Henrik leder arbetet att bilda gruppen.   



 
§ 7 IT frågor 
www.ekoparken.se, som innehas av Strömmabolaget ska överföras till Förbundet efter 
överenskommelse. www.kungliganationalstadsparken.se ska FFE behålla, eventuellt överlämna till 
Länsstyrelsen. Domännamnet www.largeparks.se spökar fortfarande trots att förbundet sagt upp 
detta domännamn. Henrik och IT-gruppen ansvarar för att frågorna rörande de olika domänerna 
löses till kommande styrelsemöte. 
 
§ 8 Föreningskonferens 
Ett förslag om att förlägga höstens föreningskonferens på Hästa gård diskuterades. Richard har haft 
kontakt med Bodil Hammargren, Stockholms stads trafikförvaltning, om Hästa gård. Mötet 
beslutade att arbeta vidare på förslaget. Som lämpliga konferensdagar föreslogs 24.9 eller 1.10. 
Temat för konferensen skulle lämpligen vara vilken verksamhet som ska komma att bedrivas på 
gården. Lennart tar på sig ansvaret att hålla i samarbetet och kontaktar Bodil Hammargren. 
 
§ 9 Gröna Lund 
FFE får inte missa Gröna Lunds ansökan om dispens från strandskydd och därefter vattendom och 
bygglov. Richard bevakar ärendet. Ole har till Länsstyrelsen anmält trädfällning på Gröna Lund. 
 
§ 10 Pollineringsprojektet 
Märtha och Rikard informerade om läget i projektet, som rullar på bra. Odlingslotter iordningställs 
nu i Bergiusdalgången. Kontrakt om ett samarbete skrivs i dagarna även med Royal Park Hotel och 
Mengus i Frösundavik samt Innocent Drinks om åtgärder för att förstärka den biologiska 
mångfalden. Arbetena påbörjas i höst.  
En ansökan har lämnats in till Nordiska Ministerrådet om medel till en mindre konferens, som skall 
handla om hur en rik grönsstruktur i städer påverkar den biologisk mångfalden. Planen är att 
konferensen ska äga rum i september/oktober 2023. 
 
§ 11 Ekonomi 
Fakturor för jurist- och expertråd i Gröna Lund-ärendet har skickats till övriga organisationer. 
Anneli och Gunilla samarbetar i arbetet att få kontakt med medlemsorganisationerna rörande 
inbetalning av medlemsavgifter etc. De uppmanar övriga i styrelsen till engagemang i den 
omfattning som behövs för detta. 
 
§ 12 Information 
Christina Sollenberg Britton har sagt sig vara intresserad av att ta över rollen som FFE:s 
representant i länsstyrelsens kommunikationsgrupp för Nationalstadsparken. Mötet vad positivt till 
detta. Henrik kontaktar Christina S B. 
 
§ 13 Syn kraftledningen 
Mark- och miljödomstolens syn äger rum den 28 september kl 13. Märtha samt eventuellt 
ytterligare någon från styrelsen deltar. 
 
§ 14 Syn Stallmästaregården 
Mark- och miljödomstolens syn äger rum den 6 september kl 10. Märtha deltar och kontaktar 
Anders Bodin, HBV för att delge datum.  
 
§ 15 Beckholmen 
Programsamråd kommer att äga rum under hösten. Richard bevakar ärendet. 
 
§ 16 Evakueringsbostäder 
Stockholms stad har beviljat bygglov för evakueringsbostäder i Bergiusdalgången vid Ekhagen. 

http://www.ekoparken.se/
http://www.kungliganationalstadsparken.se/
http://www.largeparks.se/


FFE och flera andra organisationer har överklagat. Richard har tillsammans med en boende i 
Ekhagen samt Magnus Andersson, KDF bett om att få ett samtal med en planeringsansvarig på 
Stockholms stad. FFE kan tänka sig andra platser för bostäderna, som parkeringsplatsen bakom 
universitetets blå hus eller en mindre lämplig plats vid de baracker som står bakom Aktiverum, 
Richard, Henrik och Märtha deltar i samtalet när det kommer till stånd. 
 
 
§ 17 Gasverket Östra 
Richard har skrivit ett granskningsyttrande för Gasverket Östra. Styrelsen godkände yttrandet. 
 
§ 18 Programutredning Hjorthagen 
En programutredning rörande hela Hjorthagen har pågått en tid. DLV och en nybildad Hjorthagen 
förening har deltagit i arbetet. Bitte informerade om att markanvisning delats ut och att tillstånd 
getts för 400 bostäder. MP har varit emot. Lennart tar fram det sista beslutet och markanvisningen. 
Bitte kontaktar DLV och rapporterar till styrelsen. 
 
§ 19 Hagastaden 
Östra delen av Hagastaden har varit på granskning. FFE har inkommit med yttrande. Nu väntar 
beslut i Stadsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige. Richard bevakar ärendet. 
 
§ 20 Vattentornet i Lilljansskogen 
Granskningsyttrande har gått in. Nu väntar vi på Stadsbyggnadsnämndens och 
Kommunfullmäktiges beslut. Sedan överklagan. Henrik bevakar ärendet. 
 
§ 21 Sånglärkorna på Ladugårdsgärde 
Polisanmälan är gjord och polisutredning pågår. Stockholms Ornitologiska förening tar upp frågan i 
nästa medlemsblad. Jenny Rosen bevakar ärendet. 
 
§ 22 Hasselbacken 
Process i Mark- och miljödomstolen är inledd men pausas med anledning av Länsstyrelsens 
granskning. FFE avvaktar tills vidare. 
 
§ 23 Digitaliseringsprojektet 
Anne bevakar hur projektet fortskrider.   
 
 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Märtha Angert Lilliestråle 
 


