Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

Protokoll
2009 02 14

Sammanträde på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19 i Hjorthagen
Närvarande: Lars Gunnar Bråvander, Elisabet Hedin, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray,
Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Cecilia Lagersvärd, Johan von Garrelts, Anders Widell
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat
§ 2 Till mötessekreterare utsågs Gunilla Sterner Kumm och till att justera protokollet Richard Murray
§ 3 Årsmötesförberedelser
Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes
Anne Murray föredrog förslaget till budget för 2009. Styrelsen diskuterade speciellt posten rörande
IT/hemsida. Beslöts att alla i styrelsen till kommande styrelsemöte ska ha tittat igenom och
reflekterat kring hemsidan. Styrelsen godtog förslaget till budget.
Ärenden att ta upp under ”övriga frågor” diskuterades.
§ 4 Övriga ärenden
 Lagändringsförslaget. Richard Murray har med styrelsens godkännande kontaktat Miljöpartiet i
syfte att intressera partiet att motionera om de ändringar i lagförslaget som förbundet fört fram
i sitt remissyttrande. Miljöpartiet kommer att lägga fram en motion i frågan.
 Samverkan mellan aktörer i kultur- och miljöfrågor. Henrik Waldenström framförde ett förslag
om att FFE skulle ta ett initiativ till synkronisering mellan olika aktörer som kämpar för natur
och kultur, också sådana som inte är medlemmar i FFE. Ett första steg skulle kunna vara en
konferens kommande höst. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Henrik Waldenström
arbetar vidare med frågan.
 Skuruparken. Ett stort antal föreningar har i ett öppet brev till Nackapolitikerna protesterat mot
en tilltänkt exploatering av Skuruparken. Skuruparken har samband med Nationalstadparken .
Styrelsen stödjer skrivelsen till Nackapolitikerna.
 Flytt av ”OS-paviljongen”. En del i upprustningen av Östermalms IP är renovering och flytt dit
av den s.k. ”OS-paviljongen” från Vasaparken. Paviljongen uppfördes ursprungligen på
Östermalms IP i samband med de olympiska spelen 1912. Den flyttades senare till Vasaparken,
där den idag används som förråd.
 Planer finns på att riva det gamla kapellet vid Roslagstulls sjukhus på grund av påstådd
”smittofara”. Efter att sjukhuset flyttade 1992 har kapellet låtits förfalla. Skanska har ansökt om

planändring hos stadsbyggnadsnämnden för att få riva huset. Stadsbyggnadskontoret har
tillstyrkt, eftersom Skanskas motivering är ”hussvamp”, vilken riskerar att sprida sig till
kringliggande byggnader. Experter menar dock, att hotet om spridning av hussvamp inte är
relevant, eftersom hussvamp kräver särskilda tillväxtbetingelser, framför allt fukt. Beslutet om
hantering av kapellet kan bli prejudicerande. FFE-styrelsen tar ställning för behållande av
kapellet. Henrik Waldenström arbetar med frågan.
-

Eventuell nedläggning av Värtabanan. Beslutet i frågan blir av avgörande betydelse för
Bellevueparken.
Frågan bordlades till kommande styrelsemöte.

§ 5 Nästa sammanträde
Nästa styrelsesammanträde bestlutades äga rum den 24 februari kl 18 hos Anne Murray,
Tavastgatan 30, Stockholm.
Vid protokollet
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Richard Murray

