Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

Protokoll
2009 03 24

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1, Stockholm
Närvarande: Joanna Cornelius, Elisabeth Hedin, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist,
Gunilla Sterner Kumm, Henrik Waldenström
Förhinder: Märtha Angert Lilliestråle, Lars.Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, 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 Dagordningen för mötet godkändes
§ 4 Överklagande till regeringen av beslut om Norra Djurgårdsstaden, dp 2001-07633-54.
Richard Murray redogjorde för förslaget till innehåll i det överklagande som han i egenskap av
ombud för Svenska Naturskyddsföreningen kommer att skicka in till
regeringen/miljödepartementet. Överklagandet baseras på
 att planen medför skada eller påtaglig skada på Nationalstadsparken och därför är lagstridig
(4 kap, 7 §, MB)
 att detaljplanen fastställer en enligt 4 kap, 7 § MB och förarbetena i prop. 1994/95:3
olämplig gräns för nationalstadsparken
 att länsstyrelsen medger en otillåten avvägning mellan det skydd som stadgas i 4 kap 7 § och
intresset av tätorts utveckling genom att tillämpa 4 kap. 1 § punkt 2 miljöbalken på ett
ärende som inte omfattar 7 §
4) att planen bygger på en otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning som inte på adekvat sätt
identifierar, beskriver och bedömer rimliga utbyggnadsalternativ med hänsyn till planens
syfte och geografiska räckvidd (6 kap, 12§ MB).
5) att länsstyrelsen inte anger de skäl som bestämt utgången av ärendet, vilket skall ske enligt
förvaltningslagen (20 §). Detta är särskilt allvarligt eftersom det beslut som nu överklagats
baseras på två av länsstyrelsen tidigare fattade beslut som strider mot varandra.
Länsstyrelsen har heller inte kommunicerat beslut med de klagande, vilket strider mot 16
och 17 §§ förvaltningslagen
Styrelsen godkände förslaget till överklagande.
§ 5 Freden i Bellevue
Richard Murray informerade om att artikel var under utarbetande i vilken lagändring, ny detaljplan
och pengar till parken skulle nämnas. Artikeln avses undertecknas av representanter för
länsstyrelsen, Stockholms stad, Vägverket och FFE.
§ 6 Yttrande över detaljplan Bergshamra centrum, BN 2006:40 (2008-11-11)
Förbundet för Ekoparken har till Solna Kommun lämnat in ett yttrande, i vilket bland annat påpekas
att planen inte tar hänsyn till de intentioner som finns i lagstiftningen om Nationalstadsparken. I

yttrandet understryker FFE att förtätningen av området icke bör innebära att ytterligare park- och
naturmark bebyggs. FFE betonar även vikten av att de hus som kan komma till i centrumområdet
inte bildar nya oönskade landmärken, vida synliga inom hela Nationalstadsparken. FFE delar de
närliggande bostadsrättsföreningarnas remissvar rörande den nya utformningen av Bergshamra
centrum. Mötet godkände FFE:s yttrande.
§ 7 Planerad byggnation av friliggande punkthus längs Kampementsgatan
I en miljökonsekvensbeskrivning från 2006 behandlas ett detaljplaneförslag som möjliggör
uppförandet av nya bostadshus vid Kampementsbacken i stadsdelen Ladugårdsgärdet.
Förnyat plansamråd (nr 2) ägde rum i maj 2008. I det reviderade förslaget föreslås sju punkthus
byggas längs hela Kampementsgatan. Gatan minskas i bredd och förskjuts söderut, delvis över
förgårdarna i kvarteren Kampementsbacken 1, 2 och 3 samt Kampementet 2. Slänten i kvarteret
Ladugårdsgärdet 1:39 tas delvis i anspråk för den nya bostadsbebyggelsen.
I oktober 2008 godkände stadsbyggnadsnämnden redovisning av plansamråd 2 och uppdrog åt
stadsbyggnadskontoret att ställa ut detaljplanen, i huvudsak i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag. Utställning (plansamråd 3) första kvartalet 2009. Godkännande i stadsbyggnadsnämnden
ska ske första kvartalet 2009.
Uppdrogs åt Anne Murray att till stadsbyggnadsnämnden skicka in en skrivelse där FFE motsätter
sig byggnationen av punkthusen. Förbundet avser att senare inkomma med en förtydligande
argumentation.
§ 8 Föreningskonferensen den 2 april
Hittills har elva anmälningar till konferensen kommit in. Styrelsen beslutade om ett arvode på
1.200 kronor plus moms till medverkande Sara Borgström samt 999 kronor plus ersättning för andra
klass tågresa t o r Jönköping-Stockholm till medverkande Michael Glemdal.
§ 9 Båtturen den 20 april.
Hittills finns ett 60-tal anmälningar till båtturen, som bland annat kommer att gå runt Lidingö.
§ 10 Hemsidan
Bengt Rundquist redogjorde för såväl redan införda samt framtida möjliga nyordningar på
hemsidan. Styrelsen förde en lång diskussion under vilken ytterligare ideér kom upp. Bland annat
framfördes önskemål om bilder på förstasidan samt korta, aktuella notiser, typ pressmeddelanden.
Ansvarsområden inom styrelsen för översiktssidan och undersidor fastställdes.
Beslutades att fortsätta diskussionen om hemsidan vid kommande möte.
§ 11 Övriga ärenden
-Utbyggnaden av Gröna Lund
Liksom Djurgårdens Hembygdsförening är FFE starkt kritiskt till byggnation av den omfattning och
den skala som planeras. Åtgärder som skadar det historiska landskapets natur och kulturvärden kan
inte tillåtas. Henrik Waldenström redovisade ett förslag till öppet brev från FFE att cirkulera.
Hemrik Waldenström och Richard Murray hanterar frågan vidare.
- Stockholm – European Green Capital
Henrik Waldenström visade Stockholms stads presentation av staden som den första ”European
Green Capital”. I presentation finns bland annat Norra Djurgårdsstaden med. Styrelsen frågade sig
vilka kriterierna för att bli utsedd till miljöhuvudstad är.
- Israels ambassad
Förbundet har tidigare yttrat i sig i frågan om den föreslagna flyttningen av Israels ambassad till f d
Skogsinstitutet i Nobelparken. 2006 avstyrkte förbundet etablering av en så pass säkerhetskrävande

ambassad i Nobelparken. FFE motsätter sig inte en detaljplan för kontor/ambassad, på villkor att
detaljplanen uttryckligen förbjuder säkerhetsanordningar i form av murar, stängsel, strålkastare,
avstängning av gångvägar etc.
- Besökscentrum på Djurgården
Förslaget har funnits utställt. FFE har funnit förslaget i stort godtagbart. Beslutades att FFE inte
inkommer med något yttrande.
- Storängsbotten
Elisabeth Hedin har haft kontakt med Djurgårdsförvaltningen och Idrottsförvaltningen. Flyttning av
OS-paviljongen från Vasaparken till Östermalms IP är godkänd. Bygglov har getts. FFE har inte
varit remissinstans.
Styrelsen finner att ärendena om paviljongen och fotbollsplanerna på Ladugårdsgärde rör samma
principfråga och bör föras ihop i en kritisk skrivelse som Richard Murray utformar efter ett ha fått
sakläget beskrivet av Elisabeth Hedin.
Henrik Waldenström bevakar ärendena rörande återställandet av fotbollsplanerna samt von Essens
väg.
Ryttarstadion. Stockholms Fältrittsklubbs fastighetsbolag vill riva kanslihuset och bygga nytt.
Elisabeth Hedin kontaktar VD. Joanna Cornelius och Elisabeth Hedin arbetar vidare med frågan.
S:t Eriksmässan. Ärendet ligger långt fram i tiden, men visioner finns. Elisabeth Hedin bevakar
frågan.
- Husvagnscampingen på Hundudden. Gunilla Sterner Kumm redogjorde för kontakt med Bengt
Janson, ordförande i Vikingarnas Segelsällskap. VSS framför ett antal välgrundade argument mot
etablerandet av husvagnscampingen på platsen. Mötet beslutade att stödja VSS i deras
argumentation i frågan. Uppdrogs åt Gunilla Sterner Kumm att utarbeta ett förlag till skrivelse från
FFE.
- Uppförande av kårhus för Stockholms Universitets studenter. Henrik Waldenström kommer att
delta i en work-shop rörande detta.
- Sommarens rockkonsert vid Stora Skuggan. Henrik Waldenström bevakar ärendet.
- Utbyggnad av Källhagens värdshus. Mötet framförde kritik mot den föreslagna utbyggnaden.
Henrik Waldenström bevakar ärendet.
- Generalstabens stall. Förfaller fortgår. Bitte Liberg bevakar ärendet.
- Rivningen av kapellet vid Roslagstulls sjukhus. Joanna Cornelius har undersökt hanteringen av
frågan och funnit att enkelt planförfarande används. Stadsmuseet har godkänt, vilket försvårar
möjligheten att åberopa att kapellet utgör ett byggnadsminne. Joanna Cornelius kontaktar
Riksantikvarieämbetet.
- Det gamla trähuset Restaurang Lindgården har av ägaren vanskötts i åratal och tillåtits förfalla.
Såväl ägaren som ansvariga i stadens förvaltning har misskött ärendet. Ägaren vill riva huset och
bygga hotell på marken. FFE bör inkomma med en skrivelse till Stockholms stad.
Mötet menade att ärendena Lindgården, kapellet vid Roslagstulls sjukhus och generalstabens stall

alla berör kulturminnen och hänger ihop. Henrik Waldenström listar ärendena och ett förslag till
skrivelse till Stockholms stad utarbetas.
§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde bestämdes äga rum den 22 april kl 18.00. Lokal fastställs senare.
Vid protokollet

Justeras

Gunilla Sterner Kumm

Richard Murray

