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Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31, Stockholm
Närvarande: Märtha Angert-Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Joanna Cornelius, Elisabeth
Hedin, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner Kumm,
Anders Widell.
Förhinder: Lennart Tonell, Henrik Waldenström, Johan von Garrelts
§ l Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter ett par tillägg.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Protokollet från mötet den 19 oktober godkändes och lades till handlingarna efter att följande
punkter som beslutats föranleda åtgärder följts upp:
. Tillbyggnad till Wasamuséet.
FFE har efterhört Djurgårdens Hembygdsförenings uppfattning i frågan och funnit att föreningen,
liksom FFE, är positiv till det nya förslaget.
. Tennis vid Djurgårdsbrunn.
FFE har efterhört Djurgårdens Hembygdsförenings uppfattning. Föreningen anser, liksom FFE, att
bygget är för stort. En helhetssyn på området behövs. FFE avvaktar vad Proventus avser att göra
med Djurgårdsbrunns värdshus.
. Frescati
Lars-Gunnar Bråvander bevakar frågan vidare.
. Norra station.
Richard Murray har för FFEs räkning inkommit med ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret.
FFE har under programsamrådet lämnat in synpunkter och hänvisar i yttrandet till dessa. I yttrandet
framförs framför allt synpunkter som inte blivit tillgodosedda och/eller bedöms som särskilt
allvarliga ur parkens synvinkel. Särskilt betonas helheten, gröna samband, trafikproblem, transport
av farligt gods, bevarade kulturvärden samt att MKB-alternativ saknas.
Mötet godkände yttrandet.
. RUFS
Richard Murray har för FFEs räkning till Stockholms läns landsting lämnat in ett yttrande, inklusive
en kommenterande bilaga, över RUFS 2010. FFE kommenterar i yttrandet planen i sin helhet.
Tyngdpunkten läggs på Ekoparken samt dess spridningsvägar/gröna kilar.
Mötet godkände yttrandet.
. Bellevue.
Märtha Angert-Lilliestråle och Anne Murray har deltagit i programsamråd angående parken.
Förslaget till restaurering av parken kommer att gå på remiss. Anne Murray utarbetar förslag till
yttrande från FFE när planen kommer.

§ 4 Rapporter
. Trädfällning på privat mark.
Bitte Liberg har till Länsstyrelsen och Stockholms stad påtalat trädfällning på Torphagsvägen i
Ekhagen. Konstaterades att Naturvårdsverket 2004 tagit fram ett åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd i kulturlandskapet samt att det i Norrtälje kommun finns en områdesplan
innehållande allmänt trädfällningsförbud. Bitte Liberg följer ärendet.
. Albano.
Richard Murray och Märtha Angert-Lilliestråle rapporterade från Albano Green urbanism
conference i Aula Magna den 29.10. På konferensen hade kritiska synpunkter på byggnationen
framkommit. En arkitektgrupp hade visat ett alternativt förslag. Stockholm Recilience Center hade
gett uppdraget till arkitektbyrån. Mötet frågade sig vad som ligger i beställningen och hur
fastighetsprogrammet ser ut.
Debatt kring Albano kommer att föras i Hagabladet. Mötet uttryckte en förhoppning om en öppen
diaglog i frågan.
. Israels ambassad.
Förslaget är överklagat och Stockholm stad har arbetat om det. Anne Murray bevakar ärendet.
. Silverdal.
FFEs svar på detaljplanen inskickat. Elisabeth Hedin har granskat översiktsplanen, som är ute på
remiss. Utställningsförslag håller på att upprättas. Richard Murray och Elisabeth Hedin ska ta
kontakt med Lennart Gabrielsson, kommunalråd i Sollentuna med särskilt ansvar för plan- och
fastighetsfrågor. Länsstyrelsen bör uppmärksammas på planerna för Silverdal. Synpunkter på
översiktsplanen ska vara inne den 7.12. Elisabeth Hedin och Richard Murray utarbetar FFEs
remissvar.
. Kymlingelänken.
Ombyggnaden av Stockholms nordvästra infart , nya E18 mellan Hjulsta och Kista, kommer att
pågå 2009-2015. Här byggs 8 kilometer motorväg med sex planskilda trafikplatser samt lokalgator.
På två ställen kommer vägen att överdäckas, vid Tensta och Rinkeby. Sträckningen blir Hjulsta till
Rinkeby, som dagens E18, och därefter vidare till E4 vid Kista trafikplats. Kymlingelänken är
genomfartsled vid Kista och förbinder idag E18 vid Rinkeby med E4 vid Silverdal i Sollentuna.
Konstaterades det nödvändiga i att spridningskorridorerna fungerar efter ombyggnationen. Bengt
Rundquist bevakar ärendet.
§ 5 Föreningskonferensen den 9 december
Joanna Cornelius rapporterade att det varit problematiskt att få medverkande och att
medverkandelistan ännu inte var klar. Arbetet med att hitta talare fortsätter. Diskussionsämnen på
konferensen bestämdes till Albano (ansvarig Märtha Angert-Lilliestråle),Hjorthagen (ansvarig Bitte
Liberg) och Silverdal (ansvariga Richard Murray och Elisabeth Hedin). Bengt K Å Johansson
tillfrågas om medverkan på konferensen.
§ 6 Djurgårdens IFs planer på arena på Östermalms IP
Richard Murray visade en bild på den tänkta arenan. Arenan planeras bli nedgrävd så att
byggnationen inte ska bli störande hög för omgivningen. Frågan har varit uppe på Kungens Råd, där
Henrik Waldenström deltagit. Förslaget har en del positiva element, men FFE ser i första hand att
planerna på arenan inte genomförs.

§ 7 Avspärrningarna kring Haga Slott
Richard Murray och Märtha Angert-Lilliestråle har varit i kontakt med hovförvaltningen. Märtha
Angert-Lilliestråle redogjorde för vad som planeras beträffande avspärrningarna samt hovets motiv
till dessa. Konstaterades att avspänningen mot norr blir omfattande.
Märtha Angert-Lilliestråhle och Richard Murray bevakar frågan.
§ 8 Kommande årsmöte
Mötet beslutades äga rum lördagen den 20 februari 2010. Anne Murray och Märtha AngertLilliestråle söker lämplig lokal.
§ 9 Hemsidan
Konstaterades problem med att FFEs hemsida ofta förväxlas med sidan www.ekoparken.se.
Bengt Rundquist redovisade besöksstatistik för förbundets hemsida. Goda siffror. Mötet tog åter
upp behovet av någon som på ett journalistiskt sätt kan ställa samman information för att lägga ut
på hemsidan. Vidare betonades vikten av att alla i styrelsen levererar aktuellt material till Bengt
Rundquist att lägga ut.
§ 10 Förslagen till satsningar i Nationalstadsparksrådets vård- och utvecklingsplan
Efter hörande av Nationalstadsparksrådet beslutar Länsstyrelsen om användningen av de 100 mkr
som förhoppningsvis blir tillgängliga för parken. Alla medlemmar i rådet har i uppdrag att inkomma
med konkreta förslag till hur pengarna ska användas. FFE-styrelsen återupptog föregående mötes
diskussion om hur medlen lämpligen bör användas och betonade åter åtgärder mot buller och
besvärande ljus samt stärkande av den biologiska mångfalden genom spridningsvägar och förstärkta
grönstrukturer.
Samtliga i styrelsen fick i uppdrag att till kommande möte inkomma med förslag.
§ 11 Nästa sammanträde samt julbord
Kommande möte beslutades äga rum i samband med julbord den 16 december. Anne Murray söker
lämplig restaurang.
Vid protokollet
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