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Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet for Ekoparken
Fredagen den 18 april 2008 i Hjorthagens kyrksal

Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna

1. Upprop av ombud
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:

Bergianska Trädgårdens Vänner
Djurgårdens Hembygdsförening
Djurgården - Lilla Värtan Miljöskyddsförening
Folkkulturcentrum
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund
Friluftsfrämjandet, Norra Järva
Föreningen Järva Folkets Park
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Östermalm Haga-Brunnsvikens Vänner
Hembygdsföreningen å Norrmalm
Koloniföreningen Söderbrunn
Naturskyddsföreningen Sundbyberg
Norra Djurgårdens Vänner
Norra Järva hembygdsförening
Samfundet S:t Erik
Segelsällskapet Brunnsviken
Stockholms Fältrittklubb
Stockholms ornitologiska förening
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Söderrnalmsparkernas vänner

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes, med två tillägg till den utskickade: - fråga om årsmötets behöriga
sammankallande som punkt 3 - föredragning av styrelsens årsredovisning läggs till punkt 6
(styrelsens verksamhetsberättelse)

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
Mötet ansågs vara behörigt sammankallat. Kallelsen och årsmöteshandlingarna har gått ut till
medlemmarna mer än 1 månad respektive 2 veckor före årsmötet, i enlighet med förbundets
stadgar.

4. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Ulla Tandberg och till sekreterare Cecilia Lagersvärd

5. Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Fredrik von Feilitzen och Per Björkman.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Förbundets ordförande Richard Murray presenterade verksamhetsberättelsen. En stor del av
arbetet i förbundet har ägnats åt plan- och byggärenden, uppvaktningar, remissvar och deltagande i
seminarier och arbetsgrupper. Förbundets föreningskonferens med tema projekt och idéer kring
Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen, Galärvarvsparken planerades under hösten, men
ägde rum först den 14 februari 2008. Den var mycket lyckad och vidare uppföljning och
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samordning kommer att ske under 2008. Det är av största vikt att förbundet fortsätter att se till att
riksintresset nationalstadsparken bevakas av bl.a. Länsstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet,
Statens naturvårdsverk.

Kassören Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. En justering av siffrorna under
avsnittet ekonomi skall göras i enlighet med den slutliga årsredovisningen. Beträffande årets
resultat påpekades att den för 2007 budgeterade kostnaden för framtagandet av broschyren l 5 000
kronor tas upp som kostnad först i 2008 års räkenskaper. Det finns l 6 000 kronor avsatta för
hemsidan, som kan användas för att t.ex. uppdatera hemsidan och inköp av ny programvara.

Hemsidesansvarig Bengt Rundquist informerade om förbundets hemsida. Nytt för i år är att det
finns ett särskilt fält på vänster sida på hemsidan avsett för aktuella kommentarer. Här finns också
direktlänkar till artiklar som är grund till specifika uttalanden. Antalet unika besökare som klickar
sig vidare ökar men vi har fortfarande mest besökare som är s k. studsbesökare dvs. som ej surfar
vidare. Utmaningen är att få dem att klicka sig vidare på vår sida. Var fjärde dag sker någon
uppdatering på hemsidan, så det lönar sig att ta för vana att regelbundet titta in på sidan. Den av
besökarna högst värderade besökssidan är aktivitetsguiden. Därför är det bra om
medlemsföreningar medverkar till att vi sprider kännedom om Förbundet för Ekoparken genom att
vi kan lägga ut många olika aktiviteter.

Ett önskemål framkom från Folkkulturcentrum att förbundet i sina remissvar också lyfter fram
kulturens betydelse för parken, så att vi inte bara fokuserar på bebyggelsefrågor. Richard Murray
svarade att förbundet betonat den kulturella aspekten särskilt starkt i vårt remissvar till
Fastighetsverket gällande upprustningen på Skeppsholmen och de planerade hyreshöjningarna.

Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning och lägga dessa
till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten föredrogs av Per Björkman, som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2007.

9. Styrelsens förslag
Med stor sannolikhet kommer nationalstadsparken att ges det officiella namnet Stockholm- Solna
Nationalstadspark. Vi vet inte om "Nationalstadsparken" blir ett begrepp som kommer att ta över
det väletablerade "Ekoparken". Gällande ett eventuellt namnbyte för Förbundet för Ekoparken
föreslår styrelsen att förbundet inte bör ändra sitt namn, utan istället avvakta och se hur
användningen av namnet kommer att utvecklas. Beslöts att godkänna förslaget.

10. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

11. Fastställande av årsavgift för påföljande år
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor, med
möjlighet till nedsättning av beloppet till 300 kronor för riktigt små föreningar. Årsavgiften för
enskilda medlemmar föreslogs också oförändrad till 100 kronor. Beslöts att godkänna förslaget.

12. Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
Valberedningen föreslog omval av förbundets ordförande Richard Murray, enskild medlem.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.
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13. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
Valberedningens Förslag till ordinarie ledamöter:
Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandet omval 2008-2009
Cecilia Lagersvärd, Enskild medlem omval 2008-2009
Anne Murray, Hembygdsföreningen Östermalm vald 2007-2008
Henrik Waldenström, Stockolms Ornitologiska förening omval 2008-2009
Martha Angert Lilliestråle, Haga Brunnsvikens Vänner vald 2007-2008
Lars-Gunnar Bråvander Enskild medlem vald 2007-2008

Lennart Tonell Enskild medlem nyval 2008-2009
Elisabeth Hedin Naturskyddsföreningen nyval 2008-2009
Anders Widell Friluftsfrämjandet nyval 2008-2009

Valberedningens förslag till suppleanter:
Johan von Garrelts Haga-Brunnsvikens Vänner vald 2007-2008
Gunilla Sterner Kumm Bergshamra för alla nyval 2008-2009
Bitte Liberg Södermalmsparkernas Vänner vald 2007-2008

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av revisorer och suppleanter för dessa
Valberedningens förslag till ordinarie revisorer:
Hans Wiklund, (SK) Svenska Turistföreningen Stockholm omval 1 år
Hans Hägg, Stockholms vandrarförening omval 1 år

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:
Per Björkman, Samfundet S:t Erik omval 1 år

Beslöts i enlighet med valberedningens fjorslag.

15. Val av valberedning
Beslöts att välja:
Mats Gullberg Svenska turistföreningen Stockholmskretsen omval 1 år
Ella Öström Haga-Brunnsvikens vänner omval 1 år
Inga Skoog Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund nyval 1 år

16. Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Anne Murray, förbundets kassör, föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret.
Beslöts att fastställa budgeten för 2008 enligt förslaget.

17. Övriga frågor som årsmötet med 3/4 majortet beslutar om att den ska tas upp till
behandling: Norra Länken
Richard Murray föredrog ärendet. Förbundet för Ekoparken slöt 2006 ett avtal med Vägverket
Region Stockholm om att få fullständig insyn i byggandet av Norra Länken. Förbundet
representeras i en referensgrupp av Richard Murray. Referensgruppen har träffats flera gånger
under året och då fr.a. uppehållit sig vid planeringen av jordtunneln under Bellevueparken. Vid
årsskiftet 2007/2008 framkom att Vägverket står inför kraftigt ökade kostnader för jordtunneln
och föreslår regeringen an ändra lagen for att tillåta byggande av tunneln uppifrån genom s.k. "cut
and cover". Ärendet är nu ute på beredning.
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Förbundet har motsatt sig ändringar i paragrafen och har också invänt mot en ev.
dispensmöjlighet. men kan tänka sig att lägga till ett stycke om att " tillfälliga ingrepp kan få göras
om de ej leder till bestående skada och parken snarast återställs"? Hur detta ska se ut återstår att
precisera i förarbetena. Gustavianska Parken vill ha en "Lex Bellevue" som medger att det endast
är här som ingrepp är möjliga inte i parken i sin helhet.

Förslag väcktes att eftersom förbundet har gjort en eftergift, måste kompensationsåtgärder vidtas
så att det blir en sammantagen förbättring för parken. Åtgärder som diskuterades var t ex.
utformningen av bensinstationstomten vid Norrtull som entré till Hagaparken, att få bort
tunnelmynningarna vid Roslagstull, behovet av att få bort trafiken på Roslagsvägen,
överdäckningar av diket nedanför Hjorthagen osv. En del av besparingen Vägverket gör med den
nya grävmetoden skulle kunna avsättas till parken att förvaltas av Länsstyrelsen i National-
stadsparksrådet.

Per Schönning påpekade behovet av att understryka att begreppet tillfällig i plansammanhang ofta
kommit att i praktiken betyda 20 år. Därför är det viktigt att lägga till helt tillfälligt för att
poängtera ingreppets tillfälliga natur. Någon reste frågan om en ev. möjlighet att konstruera en
tidsbegränsad lag som förfaller efter en viss tid. Då måste ingreppet ske skyndsamt.

Buffertzonernas betydelse för parken betonades. När det gäller världsarv har man insett att det
finns ett behov av stabila buffertzoner som skyddar världsarvet från slitage. Det är då oroväckande
att miljöministern verkar tycka att det är ok med ett högt exploateringstryck låt vara utanför, men
ändå i direkt anslutning till parken.

Claes Trygger påpekade att man mycket väl borde kunna tvinga Vägverket att tänka om. Deras
skenande kostnader är inte samhällsekonomiskt försvarbara och borde kunna motivera en
omprövning av Norra Länkens sträckning.

Beslöts att godkänna styrelsens agerande och att styrelsen på bästa sätt tar vara på de synpunkter
som framförts.

18. Mötets avslutande
Mötesordföranden Ulla Tandberg avslutade årsmötet. Richard Murray tackade för ett väl
genomfört årsmöte och överräckte en presentbok till henne samt överräckte även en bok till
avgående Erik Elvers som tackades för sitt arbete som ordförande i förbundets valberedning.
Richard tackade också de avgående styrelseledamöterna Ulf Sandell och Birgitta Bergqvist, som
inte närvarade vid mötet.

Vid protokollet: Årsmötesordförande:

Cecilia Lagersvärd Ulla Tandberg

Justeras:

Fredrik von Feilitzen Per Björkman


