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Sammanträde hos Richard Murray, Drottningsholmsvägen 1, Stockholm 
 
Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Elisabet Hedin, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, 
Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm, Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Anders Widell 
 
Förhinder: Lars Gunnar Bråvander, Cecilia Lagersvärd, Johan von Garrelts  
 
Före sammanträdet förhörde sig valberedningens representant Inga Ovanmo Skoog om situationen i 
styrelsen. 
 
§ 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 
Richard Murray presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2008. Detta gicks noggrant 
igenom av styrelsen, och smärre kompletteringar och förändringar infördes.  
 
Resultat- och balansräkning fastställdes. 
 
§ 4 Lagändringsförslaget   
Richard Murray redogjorde för de senaste turerna i regeringens hantering av lagändringen samt frågan 
om fonderingen av pengar för nationalstadsparken. Beslöts att försöka intressera något riksdagsparti att 
motionera om de ändringar i lagförslaget som förbundet fört fram i sitt remissyttrande till regeringen. 
Förordningen som ska ge länsstyrelsen ett utvidgat mandat att vaka över parken har dröjt, men kan bli 
färdig när som helst. Dröjsmålet beror på namnfrågan. Nu ser det ut som om namnet kommer att bli 
Kungliga Nationalstadsparken. Styrelsen beslöt att godta detta namn. 
 
§ 5 Föreningskonferensen 
Föreningskonferensen är fastställd till den 2 april 2009 i Högbomssalen, Geovetenskapens hus, 
Stockholms Universitet. Två talare, vilka båda disputerat på avhandlingar som berör 
nationalstadsparken, kommer att medverka:  
Michael Glemdal, vars avhandling har titeln Gubben på kullen – Om den smärtsamma skillnaden mellan 
politiska intentioner och praktiska resultat 
Henrik Ernstson, vars avhandling har titeln In Rhizomia: Actors; networks and Resilience in Urban Landscapes 
Henrik Waldenström och Lars-Gunnar Bråvander arrangerar föreningskonferensen. 
 
§ 6 Förbundets årsmöte 
Årsmötet är fastställt till lördagen den 14 februari 2009 kl 14.00. Lokal: Folkkulturcentrum, 
Artemisgatan 19 i Hjorthagen. Som ett programinslag på mötet har Gunnar Häger från 
Djurgårdsförvaltningen förklarat sig villig att komma och berätta om sin verksamhet.  Liten supé till 
självkostnadspris efter mötet. Uppdrogs åt Bitte Liberg att undersöka möjligheten att få Lars Edler att 
uppträda till kaffet. 
 
§ 7  Sveriges ordförandeskap i EU  
Framfördes att Nationalstadsparken bör synliggöras i samband med att Sverige har ordförandeskapet i 
EU. 



 
§ 8 Naturens år 2009 
Den 12 februari inviger miljöminister Andreas Carlgren Naturens år 2009 – 100 år med nationalparker 
och naturvård. Ett tjugotal intresseorganisationer och myndigheter samverkar kring Naturens år 2009. 
Framfördes att Förbundet för Ekoparken och dess medlemsföreningar borde ha aktiviteter under året. 
Henrik Waldenström arbetar aktivt med Naturens år. 
 
§ 9  Byggärenden 
- Gröna Lunds utbyggnad. Richard Murray och Gunilla Sterner Kumm ska tillsammans med 
Djurgårdens hembygdsförening träffa Ulf  Larsson, vd för Gröna Lund, den 5 februari. 
- Cirkus vill bygga ut med cirka 700 platser. Djurgårdens Hembygdsförening ordnar möte med 
företrädare för projektet. Richard Murray och Henrik Waldenström deltar. 
- Israels ambassad i Nobelparken. Bordlades frågan om vem inom styrelsen som bevakar ärendet. 
- Fråga om ny byggnation/förtätning i Bergshamra är på förslag. Gunilla Sterner Kumm undersöker.  
- Stocksundstorp – Altorp. Solna stad har lagt fram nytt förslag till bebyggelse. Henrik Waldenström 
kontaktar Ulf  Sandell i ärendet. 
 
§ 10 Övrig information 
Bengt Rundquist informerade om länsstyrelsens projekt för uppbyggande av en plattform för 
besöksnäringen med anknytning till nationalstadsparken. 
 
§ 11 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde bestämdes äga rum på Folkkulturcentrum i Hjorthagen  kl 13 den 14 februari, dvs i 
anslutning till årsmötet. 
Sammanträdet därefter fastställdes till den 19 februari kl 18 hos Anne Murray,  
Tavastgatan 30, Stockholm 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Gunilla Sterner Kumm    Richard Murray 


