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Täby Naturskyddsförening  
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 

 

I slutet av 2008 hade Täby Naturskyddsförening (TNF) 1647 medlemmar (935 ordinarie och 

712 familjemedlemmar). Vi har i olika frågor samverkat med bl.a. Hembygdsföreningen, 

Föreningsrådet, Studiefrämjandet Södra Roslagen, Stockholms ornitologiska förening 

(STOF), SÖRAB, med våra grannkretsar och SNF:s länsförbund i Stockholms län. Vi har i 

alla delar av vårt arbete försökt bevaka och påverka olika hot mot naturen i Täby. 

Under året har avhållits 9 protokollförda styrelsemöten. 

 

Programaktiviteter 
 

16 aktiviteter har genomförts förutom 6 genomförda träffar med Natursnokarna, vår 

familjeaktivitet. Våra aktiviteter annonserades i programhäftet, på vår hemsida och i 

lokaltidningarna ”Mitt i Täby” samt ”Täby-Danderyds tidning”. 

 

Fågelexkursioner 
Våra årliga fågelexkursioner under ledning av Hans-Erik Nordin är alltid populära och många 

STOF-medlemmar deltar. Vid Vinterfåglar deltog ca 24 personer. Vid Ådö fick vi uppleva 

mistlar och varfågel, vid Hjälstaviken kungsörn, fjällvråk och tornfalk. Till Vårmorgon i 

Tärnanområdet och Angarnsjön följde 14 personer med ut. Nattsångare lockade 17 deltagare 

som fick lyssna på flodsångare och vaktel. 

 

Träffarna vid Hagstugan 
Midvinter vid Hagstugan hade endast 3 deltagare i gråvädret. Vårdagjämning hade 4 

deltagare som bjöds på våfflor. Vid Slåtterdagarna i juli och augusti gjordes stora 

arbetsinsatser med vännerna i Vaxholmskretsen, totalt deltog 20 personer. Vid Höstträff med 

svamputflykt guidade Gudrun Ekelöf 13 deltagare och visade dem ca 30 svamparter. Utanför 

vårt årsprogram höll studiefrämjandet med Eva-Kristina Portén (från TNF) en svampkurs 

med ca 20 deltagare ute vid Hagstugan. 

 

Övriga arrangemang 
Årsmötet hölls med Henrik Block som ordförande. Hagstugan presenterades och Janne 

Holmbäck berättade om Bogesundslederna. För tredje året besökte vi Rotebro och såg aspen 

leka i Edsån. Årets utflykt på Gröna kilarnas dag 18 maj blev i år två. Bertil Stavre och 

Gerhard Wittmann gick på Sollentunakretsens aktivitet om ”Hagbyleden” som hade 8 

deltagare. I Täby guidade och berättade Hans-Georg Wallentinus för 6 deltagare om 

Fågelsångsmossen och hur man kan bygga miljövänligare vägar. Utbyggnadsplanerna för 

Ullna i regi Hembygdsföreningens naturvårdssektion. Adventskaffet hade 17 besökare, 

Tommy Stjernfelt visade ett bildspel från Skålhamra kvighage som vid årsskiftet har 

föreslagits bli kommunalt reservat. Miljövänliga veckan handlade i år om miljömärkta kläder 

och dess påverkan på miljön. Eva-Kristina Portén och Nina Larsson har börjat titta på vilka 

butiker i Täby som har miljövänliga kläder i sitt sortiment. Resultatet kommer att 

sammanställas och läggas ut på vår hemsida. 
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Skrivelser, remisser och rapporter 
Yttrande har skickats över 

 Samrådshandling rörande ny översiktsplan för Täby kommun 2010-2030 

 Skogsbruksplanen 

 Detaljplan för bensinstationen på del av fastigheten Arninge 4:1 inom kommundelen 

Arninge i Täby kommun 

 Kraftledningen. Den 26:e juni lämnade kretsarna i Täby, Danderyd och Sollentuna 

samt länsförbundet ett gemensamt yttrande över Svenska kraftnäts 

miljökonsekvensbeskrivning av deras förordade alternativ 4 (ny luftledning mm). 

 Vi har även yttrat oss i samrådsprocessen rörande fördjupning av översiktsplanen för 

Arninge/Ullna. TNF har här bevakat främst hotet mot strandskyddet och sumpskogen. 

Innan årsmötet 2009 har vi fått reda på att man har ändrat sig angående gångstigen vid 

Ullnasjön: Stigen är numera planerad att ligga innanför våtmarken, till glädje för både 

naturvänner och fågellivet. 

 

 

 

Möten, konferenser och kurser 
Representanter för föreningen har deltagit i följande arrangemang: 

 Vid studiefrämjandets årsmöte deltog Eva-Kristina Portén och Siv Grönlund. 

 Vid Länsstämman den 5 april deltog Kerstin Olsson.  

 Inge-Britt Smedmark har deltagit vid möte på Länsförbundet om projekt angående 

foldrar om värdefulla naturområden i kommunerna. 

 Hans-Erik Nordin deltog i Föreningsrådets årsmöte. 

 Siv Grönlund har deltagit i informationsmöte inför Hälsomässan  som kommer att 

hållas i Tibbleskolan under 2009. 

 Einar Fries och Hans-Erik Nordin har gått på flera möten angående skogsbruksplanen. 

 Hans-Erik Nordin har träffat Arninge golfklubb som vill veta vår åsikt om deras planer 

på utbyggnad. Vi vill att kärret vid golfbanan ska vara fredat. 

 TNF har deltagit vid samrådsmötet om Ullna den 8 april. 

 

 

 

 

Hagstugan 
Som tidigare redovisats har flera träffar ägt rum här. I oktober slogs den stora mittbiten av 

ängen en gång till på grund av kraftig tillväxt under sensommaren. Slåttern ger bara bättre och 

bättre resultat. Ängen är i gott skick, däremot skulle stugan behöva en större underhållsinsats. 

Under vintern har den sedvanliga fågelmatningen gjorts. Styrelsen har diskuterat 

förutsättningarna för att behålla Hagstugan då hyreskostnaden är hög i förhållande till 

föreningens budget. Inget beslut har tagits i frågan ännu. 

 

Förslaget om bildande av naturreservat ”Bogesund” är fortfarande på remiss. Delen med 

ledprojektet är dock igång. Hans-Erik Nordin har genomfört besiktning och rapportering av 

Frösviksrundan och Stortallsrundan med kamera. TNF har fått ett arvode för genomfört 

arbete. 
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Natursnokarna 
För fjärde året samarbetar vi med Vallentunakretsen. Under dessa år har en trogen skara 

barnfamiljer med barn i åldrarna 2 –  10 år följt Eva Andersson och Margareta Lysell ut i 

naturen. Under 6 träffar har man lyssnat efter fladdermöss med Vaxholmskretsen, studerat 

svamp, ätliga växter, insekter och studerat allemansrätt vid Skavlöten samt håvat vid 

Vallentunasjöns dag. Antalet familjer har varierat från två till tio per gång. 

  

Natursnokarna har under året erhållit projektpengar från Riksförbundet för att utvidga sin 

verksamhet till skolor och förskolor. Man har varit ute med 12 skolklasser under tema 

matematik i naturen, insekter, sopor i naturen och fåglar. 

 

 

 

Projekt 

 
Rösjökilen 
Länsförbundet har fortsatt samarbetet med de sex berörda kommunerna avseende gemensamt 

hänsynstagande i Rösjökilen. Vårt medverkande har främst varit att hjälpa till med att utarbeta 

en utflyktsguide inom delprojektet ”Rösjökilen runt”. Dessutom har vi försökt att få Svenska 

kraftnät att modifiera sitt för Rösjökilen så olyckliga förslag till omdragning av den stora 

kraftledningen. 

 

 

Kraftledningen 
Frågan har engagerat oss i flera år. Sedan vi yttrat oss över MKB:n (se under rubriken 

”Skrivelser”) var Bertil Stavre den 9 juli tillsammans med Danderyds- och 

Sollentunakretsarna ute i fält med representanter för Svenska kraftnät och visade hur man kan 

lindra skadorna i skogen med vårt markkabelförslag. 

 

Den 27: e augusti uppvaktade Bertil kommunstyrelsens ordförande och överlämnade ett brev 

undertecknat av TNF och Täby Hembygdsförening. I brevet vädjade vi om stöd från 

kommunen i vårt agerande mot Svenska kraftnät. Visst stöd fick vi den 1:a december i 

kommunstyrelsens yttrande över en remiss om sträckningsjustering av kraftledningskabeln. 

 

Dessförinnan, den 20: e november, uppvaktade Einar Fries, Bertil och en representant för 

Sollentunakretsen Svenska kraftnät och överlämnade en skrivelse som kompletterade och 

förstärkte vårt tidigare MKB-yttrande. I mötet deltog huvudprojektledaren och ytterligare två 

personer från Svenska kraftnät. 

 

Beslut i frågan väntas inom kort. 

 

 

 

Skogsgruppen  
Gruppen bestående av TNF, Täby Hembygdsförening, Friluftsfrämjandet, Turistföreningen 

och Täby Orientering har åter startat upp sitt arbete. Alla möten kommer att dokumenteras. 
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Stora och gamla träd 
TNF:s inventeringsarbete av stora och gamla träd inom Täby kommun har bedrivits som 

komplettering till det arbete Länsstyrelsen lagt ner på detta under de senaste två åren. Vi får 

använda oss av det register som redan finns för länet. Ett 25-tal oregistrerade stora och gamla 

träd i Täby är identifierade, uppmätta och klara att läggas in i registret. Ytterligare minst 100 

”kvalificerade” träd har funnits som ska in i registret, främst ekar, lindar och tallar. Sedan 

återstår att tillsammans med markägare arbeta för att rätta, långsiktiga skötsel- och 

bevarandeåtgärder kommer till stånd. 

 

 

Broschyr ”Upptäck naturen i Täby” 
TNF har påbörjat planeringen av broschyren som är tänkt att skickas ut till alla 

kommuninnevånare. Fem naturområden ska beskrivas.  En arbetsgrupp för broschyrens 

utformning kommer att utses. 

 

 

 

Ekonomi 
 Ekonomin är god. Programhäftet, som delas ut till medlemmarna, på biblioteken och 

andra ställen, sponsras av SÖRAB. Vi delade som vanligt ut delar av programmen 

själva och spar pengar på detta sätt. 

 Studiefrämjandet Södra Roslagens bidrag för våra kulturarrangemang går tillbaka till 

dem som ett tack för att vi fått låna deras lokaler. 

 Vi har fått projektstöd för utökad Snokverksamhet från Riks. 

 Kretsen har efter godkännande av styrelsen betalat kostnader för styrelsemedlemmar 

eller andra medlemmar som deltagit i seminarier och kurser. 

 Vi har fått pengar från Länsstyrelsens Naturvårdsenhet för vår ängsslåtter vid 

Hagstugan. 

 TNF har fått ett legat genom ett testamente. Legatet ska användas för TNF:s 

aktiviteter. 

 

 

 

Övrigt 
 Tommy Stjernfelt har fortsatt sitt fantastiska arbete med vår webbplats 

http://.www.taby.snf.se: Den är ett aktuellt och mångsidigt informationscentrum om 

naturen i Täby med länkar och rikt illustrerad. 

 TNF fortsätter sitt medlemskap i Nordisk viltrehabilitering. 

 

 

 

 

 

 

 

http://.www.taby.snf.se/
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Styrelse, funktionärer och arbetsgrupper 

 
Styrelsen har sedan årsmötet den 5 mars 2008 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Eva Andersson 

Vice ordförande  vakant 

Sekreterare   vakant 

Kassör   Hans-Erik Nordin 

Övriga ledamöter  Gerhard Wittmann, Bertil Stavre och Einar Fries 

Suppleanter   Siv Grönlund, Kerstin Olsson och Heinz Brand  

Fältbiolog   ingen utsedd under 2008 

 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Claes Andréasson och Eva-Kristina Portén 

Revisorssuppleant  Henrik Block 

Valberedning  Heinz Brand och Rolf Johansson 

 

 

Ansvariga för våra arbetsgrupper har under året varit: 

Barn- och familjeaktiviteter Eva Andersson 

Fåglar och skog  Hans-Erik Nordin 

Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén 

Webbplats och kemikalier  Tommy Stjernfelt 

Mer natur där vi bor  Gerhard Wittmann 

Äng och hage  Gerhard Wittmann 

Projekt Rösjökilen  Bertil Stavre 

Projekt Stora träd  Einar Fries 

Trafik- och samhällsplanering Inge-Britt Smedmark 

 

 

För Täby Naturskyddsförenings styrelse 

Täby 2009-03-08 

 

 

 

Eva Andersson 

ordförande 

 


