
Förbundet för Ekoparken       Protokoll 
 
Styrelsen         2009 09 01 
 
 
 
 
Sammanträde hos Anders Widell i Skarpnäck 
 
 
Närvarande: Märtha Angert-Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Joanna Cornelius, Elisabeth 
Hedin, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Gunilla Sterner Kumm, Anders Widell, Johan 
von Garrelts 
 
Förhinder: Bengt Rundquist, Lennart Tonell, Henrik Waldenström 
 
 
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet 
 
§ 2 Till mötessekreterare utsågs Gunilla Sterner Kumm och till att justera protokollet Richard 
Murray  
 
§ 3 Dagordningen för mötet godkändes 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 23 juni gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 5 Rapporter 
Richard Murray meddelade att han haft ett positivt möte med Agneta Lundström, ordförande i 
Djurgårdens Hembygdsförening 
 
Richard Murray kommer den 7.9 att delta i ett möte angående Norra Länken.  FFEs inställning går 
ut på att acceptera detaljplan och vidareutveckla planen för restaurering av Bellevueparken 
tillsammans med Stockholms stad och Vägverket. Påpekades att medel till Nationalstadsparken 
borde vara med i statsverkspropositionen.  
 
Svenska Kraftnät kommer att ta ett inriktningsbeslut om att ledningarna över parken ska tas bort. 
Inte heller ska några markförlagda transformatorstationer komma att finnas. Danderyds kommun 
uppger sig  inte vara intresserad av att föräta på lediga ytor. Johan von Garrelts fortsätter att bevaka 
Stockholms inställning i frågan.  
 
Kammarrätten har sagt nej till rivning av Svartlings stallar. Akademinska Hus fick vika sig. 
 
Inget beslut ännu taget beträffande kapellet vid Roslagstulls sjukhus. Anders Widell följer upp 
ärendet. 
 
Fotbollsplanerna på Ladugårdsgärde är nedmonterade. Mötet berörde frågan om att  få bort trafiken 
från Greve von Essens väg.  
 
§ 6  Hemsidan 
Ärendet diskuterades kort. Bl a betonades vikten av att få in nyheter på sidan. Påmindes om att 
ytterligare en hemsida - Ekoparken.se – existerar. Ansvarig för denna sida är Henrik Waldenström.   



 
§ 7 Ekonomi 
Anne Murray rapporterade att medlemsavgifterna från föreningarna flyter in bra och att förbundets 
ekonomi är god. 
 
§ 8 Event i parken 
Styrelsen tog del av bilder från hästpolo som ägt rum vid Stora Skuggan den 29-30 augusti. 
Publiken hade rekommenderats åka kommunalt till evenemanget - bra miljöpolicy. 
Märtha Angert Lilliestråle och Johan von Garrelts rapporterade om ett lyckat arrangemang och att 
marken preparerats väl.  Konstaterades att FFE inte utnyttjat möjligheten att framträda vid 
arrangemanget.  
 
Rockkonserterna vid Stora Skuggan berördes. Såväl platsen som tiden på året är olämplig för 
konserten. 
 
Richard Murray börjar skriva på en policy för event i parken. Förbundet vill få acceptans för 
policyn av Djurgårdsförvaltningen 
 
§ 9 Lindgården 
Diskuterades ett förslag till yttrande som skrivits av Henrik Waldenström. 
FFE ansluter sig till och står bakom yttrande av Djurgårdens Hembygdsförening i ärendet samt 
menar att hanteringen av Lindgården är en av de största politiska skandalerna i Stockholm på senare 
år.  Enskilda näringsintressen har gynnats på ett otillbörligt sätt. 
 
Enligt lagen bör befintliga verksamheter inom nationalstadsparken kunna få kompletteras. Det 
föreliggande förslaget är helt nya verksamheter: hotell och muséum. Stockholms stad visar i detta 
avseende ingen respekt för lagstiftningen.  
 
Johan von Garrelts framhöll att gamla förslag till ombyggnad existerar och att dessa borde studeras. 
Skaldelen viktig. Byggnaden måste harmonierna med omgivningen.  FFE förordar i första hand att 
Lindgården restaureras. Om nybyggnation blir nödvändig måste  en kravspecifikation göras och 
kritiskt granskas.  
 
Richard Murray utformar FFEs slutgiltiga förslag till yttrande. 
 
 
§ 10  IALE-konferensen den 17 – 18 september. 
Från styrelsen har Märtha Angert Lilliestråle,  Bitte Liberg och Elisabeth Hedin anmält deltagande i 
båda dagarna. Richard Murray dag 1. Beslutades att  förbundet ska bidra med 500:- vardera till Bitte 
Liberg och Joanna Cornelius för deltagande i konferensen. Informationmaterial i form av affisch 
eller liten skärmutställning från FFE ska finnas med. 
 
§ 11 De områdesvisa föreningsträffarna 
Planering pågår. Ärendet tas upp på kommande styrelsemöte. Ansvariga: Märtha Angert Lilliestråle, 
Gunilla Sterner Kumm och Henrik Waldenström. 
 
§ 12 Stärkt juridisk kompetens 
Diskuterades FFEs roll som sakägare. Joanna Cornelius gör uppdatering av plan- och bygglagen 
och briefar styrelsen på kommande möte. Till mötet därefter inbjuds  Per Schönning och Per 
Björkman. 
 
 



§ 13 Föreningskonferens under hösten 
Innehållet i en eventuell föreningskonferens under hösten diskuterades. Ett förslag om en debatt om 
att bygga på grönområden förordades. Richard Murray börjar skissa på ett programblad. Som datum 
för konferensen föreslogs den 11 november, och  konferenslokal föreslogs på Ångpanneföreningen 
på Frösundaleden mitt emot Hagaparken. Johan von Garrelts undersöker lokalfrågan.  
 
§ 14 Svar på Stockholms ÖP 
Svar ska vara inne den 22 september. Utmaningen: Att bygga den täta staden utan att förstöra 
värdena. Kritik framkom rörande Norra Stationsområdet. Bland annat bebyggs området för tätt.  
Kommunikationsfrågan är inte löst. Oro för att Stockholms ”sky line” förstörs finns. Styrelsen 
ombads ge synpunkter på utformningen av FFEs svar på Stockholms ÖP  till Richard Murray så 
snart som möjligt. 
 
§ 15  Tegelhagens naturområde 
Ytterligare bebyggelse planeras i befintlig skog i Tegelhagen/Silverdal i Sollentuna. 
Informationsmöte den 10 september i Sollentuna. Elisabeth Hedin och Gunilla Sterner Kumm 
bevakar ärendet.  
 
§ 16  Parkplan  Östermalm 
Frågan bordlades till kommande möte. 
 
 
§ 17 Roslagsbanan 
Lars-Gunnar Bråvander visade planer för Frescati. Konstaterades att dessa är resultatet av bristfällig 
planering.  Lars-Gunnar Bråvander skriver ett förslag till yttrande före den 30 september. 
     
§ 18  Nationalstadsparksrådet 
Nationalstadsparksrådet går igång igen i oktober. Då Richard Murray kommer att vara bortrest 29.9-
14. 10  ersätts han under den tiden i rådet av Märtha Angert Lilliestråle.  FFE bör samråda med  
WWF. 
 
§ 19 Albano 
Märtha Angert Lilliestråle redogjorde för läget rörande byggnationen i Albanoområdet. Arkitekterna 
talar om urbant och port till Nationalstadsparken. Stora, täta, höga byggnader planeras.  Förslaget 
motsvarar inte kravspecifikationen. Närsta möte med Akademiska Hus äger rum den 9.9. Planerna 
tycks vara långt framskridna. Märtha Angert Lilliestråle har ordnat ett möte med förvaltningschefen 
på universitetet den 16.9.  FFE motsätter sig inte byggnation, men det handlar om 
exploateringsgraden, som fördubblats under planeringen och därmed skadar såväl spridningsvägar 
som det historiska landskapets kulturvärden.  
 
§ 20  Nästa sammanträde 
Kommande sammanträde bestämdes äga rum den 19 oktober kl 17.30 hos Joanna Cornelius och 
sammanträdet därpå den 25 november kl 17.30 hos Bitte Liberg. 
 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
Gunilla Sterner Kumm      Richard Murray 
 
 



  
 
 


