Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

2008-09-16

Protokoll för vid styrelsesammanträde för Förbundet för Ekoparken 2008-09-16 hos Bitte
Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31.
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Elisabeth Hedin, Gunilla Sterner Kumm, Anne
Murray, Richard Murray, Henrik Waldenström, Anders Widell
1. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Till sekreterare för mötet valdes Richard Murray. Till att justera protokollet utsågs
Gunilla Sterner Kumm.
3. Inför Skeppsholmens dag beslöts trycka upp ytterligare ca. 10.000 ex av broschyren
till en beräknad kostnad av 13.000 kr. Anne Murray ombesörjer tryckningen. Deltar på
Skeppsholmen gör Bengt Rundquist, Anne Murray, Richard Murray, Gunilla SternerKumm.
4. Bengt Rundquist och Anders Widell deltar på Igelbäckens dag.
5. Planeringen för ett kårhus vid Stockholms universitet är nu i full gång. Den bygger på
den detaljplan och det arkitektförslag som togs fram för ett par år sedan. Förbundet
motsatte sig då utformning och placering i dalgången mot Laduviken. Studentkårens
projektledning har knutit en referensgrupp till sig i vilken Bitte Liberg ingår. Kårens
representant är intresserad av miljöfrågor och önskar bl.a. förlägga parkeringen till ett
underjordiskt garage och bygg miljövänligt. Lennart Tonell bevakar också frågan från
universitetets sida.
6. Djurgårdsförvaltningen avser att förlägga en större kompost på Fisksjöäng ca. 100 m
från närmaste bostadshus. En tidigare hårdgjord yta utnyttjas. Boende vid
Fiskartorpsvägen är oroliga för lukt och flugor. Mot detta står att det finns ett stort
antal hästar i parken och ett stort behov av att kompostera. Bitte Liberg och Märtha
Angert Lilliestråle hade deltagit i ett delvis upprört samrådsmöte. Styrelsen beslöt inte
motsätta sig planerna men fortsätta bevaka hur anläggningen sköts.
7. Bitte Liberg rapporterade att Stockholms stad avslagit förslaget att lägga
Skönhetsrådet under Stadsbyggnadskontoret. Stadens arbete på att förkorta
planeringstiderna fortskrider dock.
8. Henrik Waldenström rapporterade från ett idéseminarium som hade anordnats av
Solna stad. Solnas politiker uttrycker ambition att behålla vissa gröna samband men
vill samtidigt bygga mycket mer.
9. Märtha Angert Lilliestråle berättade att Haga-Brunnsvikens Vänner avser att skapa en
särskild grupp för att bevaka planeringen av Norra Stations-området.
10. Detaljplanen för Norra Djurgårdsstaden kommer snart att ställas ut. För att då kunna
inge ett väl formulerat överklagande bör förberedelser vidtas. Husarviksgruppen, i
vilken Richard Murray, Lennart Tonell och Elisabeth Hedin ingår arbetar med detta.
Uppdrogs åt Lennart att vara sammanhållande skribent.
11. Inför de stora ingrepp som kommer att göras i Bellevueparken när Norra Länken
byggs ovanifrån beslöt styrelsen att tillsammans med Haga-Brunnsvikens Vänner
ordna en ceremoni/föreställning för att helga och beskydda parken. Uppdrogs åt
Richard, Elisabeth, Anne och Gunilla att tillsammans med Märtha och HBV
genomföra detta den 1 november, Alla Helgons dag, kl 18, på pelousen nedanför
Bellevue-berget.

12. Uppdrogs åt Henrik Waldenström och Elisabeth Hedin att planera en
föreningskonferens om regionplan och grönstrukturfrågor. Tid den 15 eller 16
november.
13. Planerna på att dra Djurgårds-linjens spårvagn vidare ut till Frihamnen och Ropsten
diskuterades. Uppdrogs åt Bitte Liberg och Anne Murray att sätt sig in i frågan och
föredra den i styrelsen.
14. Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte äger rum 28 oktober kl 18 hos Anne Murray,
Tavastgatan 30.
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