
Förbundet för Ekoparken Protokoll
Styrelsen 2008-08-20

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1

Närvarande: Lars-Gunnar Bråvander, Johan von Garrelts (till § 8), Anne Murray (från §5),
Richard Murray, Bengt Rundquist, Gunilla Sterner-Kumm, Henrik Waldenström, Anders
Widell
Återbud: Märta Angert Lilliestråle, Elisabet Hedin, Lennart Tonell

§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna åter efter
sommaren.
§ 2 Richard Murray utsågs till sekreterare, Gunilla Sterner-Kumm att justera protokollet.
§ 3 Minnesanteckningar från förra mötet bordlades i avvaktan på justering.
§ 4 Richard Murray informerade att KDF nu håller på att ta fram ett nytt förslag på ett
”visitors center” vid Djurgårdsbron. Även krogen Josefinas utomhusarrangemang –
plastpalmerna – ska ses över.
§ 5 Christer Olsson, projektledare för Stockholms Ström, redogjorde för det förslag som tagits
fram beträffande nya dragningar och nedgrävningar av högspänningsledningar i och kring
Stockholm. Svenska kraftnät ska nu sluta överenskommelser med alla inblandade kommuner.
Projektet bygger i mycket stor utsträckning på att frigjord mark exploateras. Bl.a. ingår en
exploatering av marken längs Bergiusvägen. Christer Olsson lovade översända detaljerna
rörande detta förslag. Styrelsen uttalade att den bestämt avstyrkte byggande längs
Bergiusvägen och förklarade att det var planerna på byggnation just där som gav upphov till
bildandet av Förbundet för Ekoparken. Uppdrogs åt Johan von Garrelts att undersöka vilka
diskussioner rörande en överenskommelse mellan Svenska Kraftnät och Stockholms kommun
som nu pågår.
§ 6 Förbundet har genom Richard Murray protesterat mot anläggandet av två fotbollsplaner på
Ladugårdsgärde, söder om Lindarängsvägen. Protesten har uppmärksammats i såväl Dagens
Nyheter som i Mitt i Östermalm. Styrelsen godkände Richard Murrays agerande. Kritiken har
i första hand riktats mot Stockholms stad, men även Kungliga Djurgårdsförvaltningen har
givit sitt tillstånd. Beslöts att denna händelse, rockkonserten vid Stora Skuggan, avverkningar
i parken m.m. motiverar att FFE genom Henrik Waldenström ska undersöka huruvida vår
kritik delas av andra föreningar verksamma på Djurgården. Uppdrogs åt Richard Murray att
genom en skrivelse till länsstyrelsen begära en klarläggande huruvida detta intrång kan anses
förenligt med lagen.
§ 7 Förbundet har genom Richard Murray svarat på remissen av förslaget till tillägg till lagen
om nationalstadsparken. Remissvaret godkändes.
§ 8 Richard Murray redovisade diskussionerna kring ändringarna av detaljplanen för Norra
Länken i Bellevueparken. Dessa ändringar förutsätter att lagen ändras. En muntlig
överenskommelse har träffats med Vägverket som går ut på att ingreppet förutsätter en
fullständig genomgång av en kvalificerad landskapsarkitekt av den del av Bellevueparken
som berörs av ingreppet för att fastställa en plan för en restaurering av parken i Pipers anda.
Denna plan ska vara färdig och kunna presenteras i samband med att detaljplaneförslaget
offentliggörs. Planen kommer med all sannolikhet att innebära att ett stort antal träd berörs. I
upplägget instämmer Jana Zupanc, Haga-Brunnsvikens Vänner, Christian Laine, Kommittén
Gustavianska Parken och Gunnar Haeger, Kungliga Djurgårdens förvaltning, som alla var
med vid mötet på Vägverket den 11 augusti. Styrelsen godkände denna uppläggning.
Styrelsen var överens om att FFE i första hand ska verka för att en del av besparingen på



Norra Länken-projektet bör tillfalla parken i form av en fond, i andra hand att den s.k.
bensinstationstomten säkerställs som en värdig entré till parken. Styrelsen ansåg också att en
dämpning av trafikbullret i Haga-parken och runt Brunnsviken är av intresse och borde kunna
diskuteras i detta sammanhang. Uppdrogs åt Johan von Garrelts att undersöka i vilken mån
bullerdämpande åtgärder kommer att vidtas i samband med att Norrtull och Uppsalavägen
byggs om och vilka normer som nu gäller för buller i rekreationsområden – ev. EU-normer.
§ 9 Diskuterades FFE:s svar till länsstyrelsen rörande det utkast till vård- och utvecklingsplan
som Landskapslaget, på länsstyrelsens uppdrag, tagit fram. Styrelsen var överens om att
denna vård- och utvecklingsplan lider av många brister, men att strukturen och uppläggningen
i stort är bra. Styrelsen ansåg att planen måste bygga på ett något större antal delområden och
att beskrivningar och mål för varje delområde måste utvecklas avsevärt. Uppdrogs åt Richard
Murray att formulera ett svar till länsstyrelsen.
§ 10 Anders Widell meddelade att Igelbäckens dag går av stapeln den 31 augusti.
Skeppsholmsdagen blir den 14 september. Han ansvarar tillsammans med Bengt Rundquist
för FFE:s deltagande. Flera styrelseledamöter kommer att delta. Uppdrogs åt Anne Murray att
låta nytrycka 10.000 ex. av broschyren om restupplagan inte bedöms räcka för dessa
evenemang.
§ 11 Diskuterades Stockholms stads förslag att inordna Skönhetsrådet i
Stadsbyggnadskontoret, att undvika att skicka detaljplaneförslag m.m. på remiss till
Stadsmuseet och att förkorta planprocessen. Uppdrogs till Bitte Liberg att ta rätt på dessa
utredningar och att göra ett utkast till skrivelse. Uppdrogs åt Anders Widell att orientera sig
om utredningen Bygg – helt enkelt, SOU 2008:68, och informera styrelsen vid nästa möte.
§ 12 Den första detaljplanen för Husarviken kommer snart upp i stadsbyggnadsnämnden.
Många som yttrat sig över förslaget har varit kritiska. Uppdrogs åt Lennart Tonell att börja
skriva på ett överklagande.
§ 13 Den logotype och designplan som länsstyrelsens konsulter arbetat fram diskuterades.
Henrik Waldenström hade framfört att färgen borde vara djurgårdsgrön istället för de olika
färger som nu föreslagits. Uppdrogs åt Henrik att framföra att styrelsen står bakom detta
önskemål. Övrig utformning och planering för logotypen ansåg styrelsen vara bra.
§ 14 Beslöts följande tider för sammanträden i styrelsen: 16 september (hos Bitte Liberg), 28
oktober och 27 november, samtliga kl 18.

Vid protokollet Justeras

Richard Murray Gunilla Sterner-Kumm


