
 
 
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2022 09 26 
 
 
       Sammanträde hos Richard Murray. Drottningholmsvägen 1 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Rikard Dahlén, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard 
Murray, Anneli Noréus, Ole Settergren, Christina Sollenberg Britton (adjungerad), Gunilla Sterner 
Kumm, Anders Tranberg, Henrik Waldenström   
 
§ 1 Richard öppnade mötet. Styrelsen beslöt att adjungera Christina Sollenberg Britton och 
Elizabeth Hatz Bonde till styrelsen för det innevarande verksamhetsåret. 
 
§ 2 Föregående mötes protokoll 
Protokollet från mötet den 23.8 gicks igenom och lades efter en justering till handlingarna. 
 
§ 3 Rapporter 
- Brev till Miljöpartiet 
Richard, Henrik och Märtha hade skickat ett brev till Miljöpartiet i Stockholm inför förhandlingarna 
om makten i Stadshuset.  Mötet godkände brevet och menade att det också borde skickas till 
Socialdemokraterna. Brevet bifogas. 
 
. Pollineringsprojektet 
Avtal har slutits med Innocent Drinks och Fastighets AB Solna Haga. Huvuddelen av åtgärderna 
blir utförda. Om mer pengar tillförs, går det att skala upp. Efter slutredovisning kan möjligen 
ansökan om ytterligare medel göras. 
 
.  Evakueringsbostäder 
Richard, Märtha och en boende från Ekhagen har träffat Stockholms stads samordnare tillsammans 
med Magnus Andersson. Mötet utmynnade i förslag på några alternativa platser. I första hand 
Akademiska Hus mark (P-platsen vid Södra husen. Kräftriket, Arrheniuslaboratoriet, baracker 
bakom Aktiverum) eller i Frihamnen vid Lindarängsvägen.  
 
. Samarbete med Visit Stockholm 
Henrik och Richard har besökt Visit Stockholm för att etablera samarbete. Syftet är att få turismen 
att engagera sig mer i Nationalstadsparken. Henrik har försett Visit Stockholm med ett föredrag för 
att de ska kunna skapa en bild av parken. En PR-byrå ska komma med förslag. Henrik och Christina 
S B  ska träffa Lotta Andersson, marknadschef på Visit Stockholm. 
 
. Skötselutskottet 
Henrik rapporterade att möte i Skötselutskottet har ägt rum på Rosendal. Mötet handlade om 
restaureringen av slottets trädgårdar. 
 
. Fotbollsplanerna på Ladugårdsgärde 
Richard har skickat brev till Stockholms stadsbyggnadsnämnd med begäran att de höga staketen 
och belysningsstolparna kring de anlagda hybridgräsplanerna ska tas ned. Styrelsen godkände 
brevet. 
 



. Igelbäcksgruppen 
Vid senaste möte med Igelbäcksgruppen deltog Hernik Waldenström, som rapporterade entusiastiskt 
från träffen med tjänstemän från alla kringliggande kommuner. 
 
§ 4 Kommunikatörsnätverket 
Styrelsen beslöt att utse Christina Sollenberg Britton till förbundets representant. Richard meddelar 
Länsstyrelsen detta. 
 
§ 5 FFE:s föreningskonferens 
Föreningskonferensen äger rum den 1 oktober på Hästa gård. Bitte och Anne ordnar kaffe och 
smörgåsar, som FFE bjuder på. Lennart tar emot anmälningar. Bodil Hammarberg från Stockholms 
stads trafikkontor guidar på plats. 
 
§ 6 Konferens 2023 Cities for biodiversity 
FFE har ansökt om medel från Nordiska Ministerrådet, och kommer troligen att få 225 000 kr. 
Ansvariga för planeringen är Märtha, Henrik, Richard och Rikard. 
 
§ 7 Hemsidan 
Styrelsen diskuterade förbundets hemsida, facebook och instagram. Hemsidan fungerar i mycket 
som ett bibliotek. Sidan uppdateras av Jonas efter att han fått information och uppmaning från 
medlemmar i styrelsen. Ole lägger ut på facebook, men FFE har få följare där. Mötet konstaterade 
det viktiga i att alla i styrelsen som har förslag om något som bör läggas ut på hemsidan kontaktar 
kommunikationsgruppen. Konstaterades också att hanteringen av hemsidan ännu inte fått sin 
optimala lösning.  
 
§ 8 Ekonomi 
Anneli meddelade att FFE:s ekonomiska ställning är god, 143 000 kr på konton. Dock har alla 
väntade fakturor (betr. annonser etc) ännu inte inkommit.  
 
§ 9 Utskick 
På grund av oklarheter i ansvarsfördelningen inom styrelsen vad gäller olika typer av 
kommunikation med medlemmarna kom inbjudan till föreningskonferensen ut sent. Ole, Gunilla 
och Anneli reder snarast ut frågan om ansvaret för utskick. 
 
§ 10 Samråd KDF/STÄ 
Ett möte äger rum den 6.10 Märtha och Anders deltar. Syftet med detta samråd är i första hand att 
starta en arbetsgrupp tillsammans med KDF som ska ta fram riktlinjer för evenemang i parken. Från 
förbundet sida är Henrik ansvarig. 
 
§ 11 Kraftledningen 
MMD håller syn den 28.9. Richard och Märtha deltar tillsammans med folk från Ekhagen och 
familjen Röste. Richard har skickat bemötande av Ellevios kommentarer på FFE:s och andras 
överklaganden.  
 
§ 12 Kvarteret Triangeln 
FFE förlorade i MMD och har begärt prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen, som ännu 
inte svarat.  
 
§ 13 Annelund 
Planen har varit på granskning. Solna har inte återkommit. FFE bör ta kontakt med den nya 
politiska majoriteten i Solna.  
 



§ 14 Stallmästaregården 
MMD höll syn den 6 september. Både Haga-Brunnsvikens vänner och Kommittén för Gustavianska 
parken deltog. Riksantikvarieämbetet förkastar Wingårdhs tillbyggnad. 
 
§ 15 Hasselbacken 
Länsstyrelsen har kallat in planen för granskning. MMD avvaktar. Musikpaviljongen som flyttades 
av Björn Ulvéus till en kompis på Värmdö ska enligt Länsstyrelsen återbördas. Ärendet har nu gått 
vidare till MMD, där Ulvéus ifrågasätter vår rätt att överklaga. Richard ska svara. 
 
§ 16 Gröna Lund 
Boende avser att driva ärendet till Europadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter - rätten till 
privatliv, skydd för hem och härd. Det förutsätter att Anna Rogalska Hedlund får en finansiering på 
90 000 kr, 27 000 kr har redan kommit in. Mötet godkände att FFE bidrar med 15 000 kr i hopp om 
att Rädda Djurgården, Djurgårdens hembygdsförening, Stockholms sjögård och några 
privatpersoner kan ställa upp. Ytterligare crowdfunding bör genomföras. Richard bevakar såväl 
dispens från strandskydd som vattendom och bygglov. 
 
§ 17 Vattentornet i Lill-Jansskogen 
Ärendet har varit på granskning. FFE försöker få till stånd ett omtag av processen för att hitta en 
alternativ plats, Om staden går vidare med sitt förslag bör ärendet drivas rättsligt.  
 
§ 18 Hjorthagsparken 
Programsamråd har ägt rum. Bitte skriver förslag till yttrande. 
 
§ 19 Östra Hagastaden 
Östra Hagastaden har varit på granskning. FFE försöker få den nya politiska majoriteten att göra ett 
omtag. 
 
§ 20 Sånglärkorna 
Polisanmälan är gjord. Jenny Rosen bevakar ärendet. 
 
§ 21 Digitaliseringsprojektet 
Anne rapporterade om projektet, som fortskrider, men med vissa förseningar. 
 
§ 22 Kondoleanser 
Bitte går på minnesstunden för Johan Tamm den 29.9. Möte godkände att FFE skänker 500 kr till 
Gula Änglarna, en organisation som hjälper hemlösa i Stockholm och där Johan varit ordförande. 
Godkändes vidare att Märtha skickar blommor från FFE för cirka 500 kr till nyligen avlidne 
Christian Laines familj. Richard skriver minnesruna för FFEs hemsida. 
 
§ 23 Kommande möten 
Kommande styrelsemöten bestämdes till  
 27.10   kl 17.30 

24.11 kl 17.30 
14.12 kl 16.00 

 
Vid protokollet        Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm       Richard Murray 
 
 



 
 
 
 
 


