
Förbundet för Ekoparken      Protokoll 
Styrelsen        2009 02 24 
 
 
 
 
 
 
Sammanträde hos Anne Murray, Tavastgatan 30, Stockholm 
 
Närvarande:  Lars-Gunnar Bråvander, Joanna Cornelius, Elisabeth Hedin, Bitte Liberg, Anne 
Murray, Richard Murray, Gunilla Sterner Kumm, Henrik Waldenström 
 
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Bengt Rundquist, Lennart Tonell, 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  Godkännande av dagordning  
Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 4  Konstituering av styrelsen 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
Ordförande: Richard Murray 
Vice ordförande och tillika webbmaster: Bengt Rundquist 
Sekreterare: Gunilla Sterner Kumm 
Kassör: Anne Murray 
 
§ 5  Föregående mötes protokoll 
Protokollet från den 14.2 godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 6  Ekonomifrågor 
Anne Murray redovisade utgifter och intäkter i samband med årsmötet den 14 februari. Styrelsen 
diskuterade en utgift på 3000:- för musikunderhållning vid supén. Årsmötets ekonomiska resultat 
blev - 4 944:-. Styrelsen godkände beslutet om musikunderhållning och redovisningen, men 
poängterade att beslutet om musikunderhållningen borde ha tagits genom ett per-capsulam-
förfarande. 
 
Anne Murray informerade om att en kartong med vykort med tecknad bild av nationalstadsparken, 
framställda av Ann Nyström,  kommit från Anita Lalander. Styrelsen beslöt efter diskussion att köpa 
korten för den begärda summan av 300:-  för att användas vid försäljning vid olika evenemang.  
 
Anne Murray informerade om att flera årsavgifter gällande 2008 nu flutit in. 
 
§ 7  Överklagande Norra Djurgårdsstaden 
Detaljplanen har överklagats av en privatperson och Naturskyddsföreningen i Stockholms Län, 
vilka förbundet företräder som ombud. Länsstyrelsen har avslagit överklagandet, vilket innebär en 
helomvändning jämfört med tidigare ställningstagande. Överklagande bör nu skickas till regeringen 
med samma argument som tidigare. 



 
Mötet föreslog en ”drive” för att göra politikerna uppmärksamma på frågan. Beslutades att Bitte 
Liberg och Anne Murray utarbetar ett förslag till brev där värdet av Nationalstadsparken framgår. 
Tillsammans med brevet sänds förbundets broschyr om Ekoparken. Vidare beslutades att Richard 
Murray utarbetar ett pressmeddelande. 
 
§ 8  Fotbollsplanerna på Ladugårdsgärde 
Stockholms stadsbyggnadsnämnd fattade i maj 2008 beslut om ett nästan tvåårigt ”tillfälligt” 
bygglov för två fotbollsplaner på Ladugårdsgärde. Förbundet har i brev till länsstyrelsen ställt 
frågan hur det kan vara möjligt att ta beslut om tillfälliga intrång i parken när samtidigt en lag 
förbereds om just detta – en lag som ännu inte är antagen. Beslöts att Joanna Cornelius ska bistå 
Richard Murray vid utformande av ett svar till länsstyrelsen, som för en tid sedan redovisade 
ärendet och gav förbundet möjligheter att yttra sig. 

 

§ 9 Med anledning av riksdagens behandling av regeringens proposition om tillägg till lagen om 
nationalstadsparken (prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark) har Miljöpartiet i 
februari 2009 inkommit med en motion. Enligt  regeringens förslag ska tillfälligt intrång tillåtas i de 
fall åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt 
intresse. I sin motion skriver MP bl a att om syftet med den förslagna lagändringen är att mer 
systematiskt reglera ”tillfälliga” ingrepp, så behöver befintliga kryphål täppas igen. Annars riskerar 
den nu förslagna lagen att öppna ytterligare möjligheter att exploatera parken.  

 

§ 10  Bellevueparkens restaurering 
En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag om en restaurering av hela parken till en park i Pipers anda 
efter att arbetena med Norra Länken är avslutade. Förslaget har tagits fram i en arbetsgrupp på 
Stockholms stads Trafikkontor i vilken bl.a. Richard Murray och Christian Laine, Haga-
Brunnsvikens Vänner, ingår. Bl a ingår en flyttning av idrottsplatsen till bakom f.d. Sveaplans 
gymnasium. Vissa medel till restaureringen ingår i Vägverkets budget för Norra Länken. Beslöts att 
styrelsen ställer sig bakom utformningen av restaureringen. 
 
§ 11 Värtajärnvägen 
I en tidigare och en nyligen avslutad utredning sägs att järnvägen inte behövs för transporter till och 
från Värtahamnen. Järnvägen utgör ett fult sår i fr.a. Bellevueparken, men också i andra delar av sin 
sträckning över Roslagsvägen, genom Albano och Lill-Jans-skogen. Kommittén för Gustavianska 
Parken har föreslagit en hearing om Värtajärnvägen.  Beslöts att stödja arrangerandet av en hearing.   
 
§ 12  Fond för nationalstadsparken – beslutsordning, inriktning 
Som en följd av hanteringen av Norra Länken-bygget uppkommer en större besparing. En viss del 
av denna besparing avses komma parken till godo. Styrelsen diskuterade användningen av fondens 
medel. Flera förslag framkom: Stärkande av spridningsvägar, bullerskydd, behov av en 
parkombudsman. Uppdrogs åt Richard Murray att förvalta dessa synpunkter i den vidare 
hanteringen av ärendet. 
 
§ 13 Området kring norra delen av Brunnsviken, Norra Frösunda, håller nu på att ta form. 
Byggnationen innebär påtagliga, visuella ingrepp i parkmiljön. Solna har tidigare aviserat en 
förstärkning av spridningsvägen längs med stranden. Beslöts att uppvakta Anders Ekengren, 
stadsbyggnadskommunalråd i Solna i denna och andra Solna-frågor. Även övriga partier i Solna bör 
uppvaktas. 
 
 
 



§ 14  Föreningsmötet den 2 april 
Medverkan av Michael Glemdal är klar. Glemdal begär inget arvode utan endast ersättning för 2:a 
klass tågresa. Beslöts ersätta Glemdal för tågresa. Medverkan av Henrik Ernstson är osäker. 
Föreslogs att vid behov ersätta Erntson med Sara Borgström eller någon student vid 
Naturgeografiska institutionen på Stockholms Universitet. 
Vid mötet ska erbjudas någon mindre förtäring till självkostnadspris. 
Lars-Gunnar Bråvander ansvarar för lokal och Henrik Waldenström för föredragshållarna. 
Försittning kl 17.30, mötesstart kl 18. 
 
§ 13 Hemsidan 
Extra resurser har i årets budget avsatts för hemsidan. Styrelsen diskuterade en uppfräschning av 
sidan, bl a en mer ”levande” öppningssida. Beslöts att samla ihop idéer för framtida diskussion och 
beslut. 
 
§ 14 Övriga ärenden 
Stocksundstorp – Altorp. Solna stad har lagt fram nytt förslag till bebyggelse. Uppdrogs åt Henrik 
Waldenström att kontakta Ulf Sandell i ärendet. 
Byggnation/förtätning i Bergshamra. Solna Kommun och bostadsföretaget Signalisten har lagt fram 
ett förslag som ligger ute på remiss fram till den 15 mars. Gunilla Sterner Kumm deltog den 19.2 i 
ett mycket välbesökt samrådsmöte kring den planerade byggnationen. Engagemanget i denna fråga 
är stort i Bergshamra. Stark kritik framfördes mot den planerade byggnationen. Ett alternativt 
förslag lades fram av arkitekten Björn Bränngård. Uppdrogs åt Gunilla Sterner Kumm och Lars-
Gunnar Bråvander att undersöka frågan vidare och snarast komma med ett förslag till hur FFE bör 
agera. 
Gröna Lunds utbyggnad. Richard Murray och Gunilla Sterner Kumm träffade tillsammans med 
Djurgårdens hembygdsförening  Ulf Larsson, vd för Gröna Lund, den 5 februari.  Ulf Larsson 
visade en skiss samt en modell över den planerade byggnationen på den nuvarande 
parkeringsplatsen vid Allmänna Gränd mitt emot Gröna Lund och möttes av kritik, speciellt mot en 
planerad, enorm berg- och dalbana. Ulf Larsson ombads ta fram perspektivbilder för den planerade 
byggnationen. Styrelsen ansåg att medlemsföreningarna borde engagera sig i frågan. Uppdrogs åt 
Henrik Waldenström  att skriva förslag på ett öppet brev som har utgångspunkten att dessa enorma 
åkattraktioner inte passar på västra Djurgården och aldrig kan klara att konkurrera med andra 
städers åkattraktioner om de inte ges en ny plats utanför innerstaden.  Brevet ska efter godkännande 
cirkuleras bland föreningar och beslutfattare. 
Aktiviteter med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU 
Betonades att Nationalstadsparken bör synliggöras i samband med att Sverige har ordförandeskapet 
i EU. Styrelsen diskuterade den motion angående ”miniguidning” som kommit in till årsmötet från 
Anita Lalander. Svårigheter med logistiken befarades. Beslutades  att Henrik Waldenström tar 
kontakt med den person som har hand om besöken under  ordförandeskapet för att efterhöra 
möjligheterna att anordna guidade visningar av parken för EU-delegater.  
Naturens år 
Henrik Waldenström arbetar aktivt med Naturens år. Styrelsen fortsatte diskussionen från 
föregående möte kring möjliga aktiviteter hos Förbundet för Ekoparken och dess 
medlemsföreningar.  Bl a ordnar Strömma turer, som läggs in i kalendariet på förbundets hemsida.  
Styrelsen uppmanades att gå in på Naturens års hemsida och fundera över insatser från förbundet. 
Ryttarstadion.  Bitte Liberg och Elisabeth Hedin visade planer för byggnation. Stockholms 
Fältrittklubbs fastighetsbolag vill bygga. Styrelsen konstaterade att det rör sig om 
fastighetsutveckling – att bygga för att ha lokaler att hyra ut och ge inkomst. Uppdrogs åt Joanna 
Cornelius att undersöka vad som gäller för upplåtelse av kunglig mark (dispositionsrätt). 
”OS-paviljongen”.  Elisabeth Hedin har varit i kontakt med Per Schönning i frågan om flytten av 
paviljongen från Vasaparken till Östermalms IP. Mycket är dock ännu oklart. Mer information 
måste införskaffas innan styrelsen går vidare med ärendet.  



IALE – International Association for Landscape Ecology   Den svenska grenen av IALE kommer  i 
september att i Stockholm anordna en konferens med temat urbana landskap. Konferensprogrammet 
är mer eller mindre klart, men ännu kan tips på inslag tas emot. Henrik Waldenström föreslog en 
båttur. Ett uppslag var också att ha en poster om Nationalstadsparken på konferensen. Lars-Gunnar 
Bråvander kommer att delta i konferensen.  Uppdrogs åt Lars-Gunnar Bråvander och Elisabeth 
Hedin att arbeta vidare med frågan. 
 
§ 15    Nästa sammanträde   
Nästa sammanträde beslöts äga rum den 24 mars kl 18 hos Richard Murray,      
Drottningholmsvägen 1, Stockholm.                               
 
 
Vid protokollet     Justeras 
   
  
 
Gunilla Sterner Kumm    Richard Murray 
 
 
 
 
   
 


