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Täby Naturskyddsförening  
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

 

I slutet av 2009 hade Täby Naturskyddsförening (TNF) 1655 medlemmar (935 ordinarie och 

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

Föreningsrådet, Studiefrämjandet Storstockholm, 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 13 protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Programaktiviteter 
 

16 aktiviteter har genomförts förutom 3 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 8 personer som fick se bland andra 

havsörn, sångsvan, rödhake, fjällvråk, dubbeltrast och gulbrynad sparv (!) Till Vårmorgon i 

Tärnanområdet och Angarnsjön följde 16 personer med ut. Nattsångare lockade 16 deltagare. 

”Fåglar och backsippor” blev mycket lyckat men lockade få deltagare. I utflykten vid 

Ullnabacken ”Lär dig att känna igen de vanligaste fåglarna” deltog 8 vuxna och tre barn. 

Hasse har inventerat och rengjort 80 av de 100 holkar som kommunen bekostat. 

 

Träffarna vid Hagstugan 
Midvinter vid Hagstugan hade 8 deltagare i minus 11 grader. Vårdagjämning hade 13 

deltagare som bjöds på pannkakor med sylt och grädde. Holkar sattes upp, stugan städades 

och fåglar matades. Vid Slåtterdagarna i juni, juli och augusti gjordes stora arbetsinsatser. 

Vid Höstträff med svamputflykt guidade Gudrun Ekelöf 35 deltagare.  

 

Viggbyholms ekbacke 
Under året har vi tagit Viggbyholms ekbacke till våra hjärtan. I samråd med markägaren har 

vi påbörjat en försiktig gallring runt de flera hundra år gamla ekarna. Syftet är att försöka 

bevara de gamla ekarna så länge som möjligt och också att skapa förutsättningar för 

efterföljande, yngre ekar till ett månghundraårigt ekliv. Som tack för vårt arbete inbjöd 

markägaren, Kerstin Lilienborg , oss och representanter från Täby Hembygdsförening till en 

trevlig kväll med middag och många berättelser från livet på Viggbyholms gård. TNF:s stora 

stöd under arbetet har varit den legendariske ornitologen och författaren Viking Olsson som 

på 1930-talet gjorde en inventering av Viggbyholms ekbacke. Viking gjorde också ett mycket 

uppskattat besök i ekbacken under året i samband med Svenska Naturskyddsföreningens 100-

årsjubileum.  
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Övriga arrangemang 
Årsmötet hölls med Eva-Kristina Portén som ordförande. Sören Edfjäll, miljöplanerare från 

tekniska kontoret, berättade om arbetet med att få Täby kommuns sjöar och vattendrag att 

klara EU:s vattendirektiv. Han berättade också om hur strandskyddet kommer att påverka den 

kommunala planeringen. ”Hästslåtterns dag” blev ett lyckat arrangemang för 

Gribbylundsskolan och Viggbyskolan årskurs 4 till 8.  ”Klimatträffen” blev inställd på 

grund av sjukdom. Adventskaffet hade 12 besökare, Kerstin Olsson visade ett bildspel från 

arbetet i Viggbyholms ekbacke.  

 

 

 

 

Skrivelser, remisser och rapporter 
Yttrande har skickats över 

 Överklagande av beslut om detaljplan för bensinstationen på del av fastigheten 

Arninge 4:1 inom kommundelen Arninge i Täby kommun. 

 Arninge-Ullna, remissyttrande inskickat 

 Kommunens planerade försäljning av mark med gammal ek i Viggbyholm, skrivelse 

inskickad 

 Översiktsplanen 2010 – 2030, remissyttrande inskickat 

 Miljöplanen, remissyttrande inskickat 

 Arbetet med LONA, Lokalt naturvårdsstöd, inleddes under året 

 Kraftvärmeverket, remissyttrande inskickat 

 

 

 

 

 

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

 Vid SNF:s årsstämma deltog Kerstin Olsson som representant för föreningen.  

 Hans-Erik Nordin deltog i Föreningsrådets årsmöte. 

 Einar Fries och Hans-Erik Nordin har deltagit i flera möten med kommunens Cecilia 

Lundin angående skogs- och naturvårdsarbete i kommunen. 

 Siv, Hasse och Eva representerade föreningen vid mässan ”Natur och hälsa” den 15 

februari. 

 Kerstin har deltagit i Riks klimatambassadörsutbildning. 

 Siv och Kerstin deltog vid Länsstämman den 5 april. 

 Kerstin har deltagit i Natursnoksledarutbildning 

 Kerstin representerade kretsen vid Klimatnätverkets möte 7-8 november 
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Hagstugan 
Styrelsen har under året sett sig tvungen att säga upp hyresavtalet för Hagstugan. Kostnaden 

blev alltför betungande och med Gerhard Wittmanns flytt från Stockholm förlorade 

föreningen sin eldsjäl när det gällde Hagstugan. Det har inte varit möjligt att finna någon som 

kunnat axla det stora arbete som Gerhard utfört under många år. 

 

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. 

 

 

 

Natursnokarna 
För femte 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 3 träffar har man tittat på vad som händer ute i naturen på vintern, varför 

landskapet ser ut som det gör samt varit på utflykt till Husa gård.  

 

 

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  
I många år har vi verkat för att den nya kraftledningssträckningen mellan Upplands-Väsby 

och Danderyd ska orsaka så lindriga ingrepp i naturen som möjligt. När Svenska Kraftnät till 

slut bestämde sig för att dra en luftledning genom skogen öster om Fjäturen, återstod för oss 

bara att försöka förmå dem till att i stället välja markkabel för hela sträckan genom skogen. 

 

För att få lite draghjälp har vi, liksom under tidigare år, genom dialog med både politiker och 

tjänstemän försökt få Täby kommun att agera i samma riktning. Kommunen – liksom även 

Upplands-Väsby kommun – skrev också ett brev till Svenska Kraftnät inför bolagets 

koncessionsansökan. Svenska Kraftnät lät sig dock inte påverkas av detta, utan lämnade in sin 

ansökan om ledningskoncession den 23 december. I denna stod man fast vid 

luftledningsalternativet genom en stor del av skogen öster om Fjäturen. 

 

På försommaren skrev Länsförbundet tillsammans med berörda lokala kretsar ett öppet brev i 

frågan till myndigheter, kommuner och vissa andra berörda. Detta uppmärksammades av 

såväl rikspress som lokalpress och lokalradio. Vissa felaktigheter i skriverierna korrigerades 

genom ett pressmeddelande i juni. Även detta föranledde inslag i Radio Stockholm. 
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Skogsgruppen  
Gruppen bestående av TNF (Einar Fries), Täby Hembygdsförening (Hans-Erik Nordin) och 

Täby Orientering (Per Wiman) har åter startat upp sitt arbete i nära samarbete med Cecilia 

Lundin, Täby kommun. Alla möten kommer att dokumenteras. 

 

 

 

Broschyr ”Upptäck naturen i Täby” 
Broschyren har färdigställts under året och distribueras under våren 2010 till 26 000 hushåll i 

kommunen. 

 

 

 

 

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

andra ställen, sponsras av SÖRAB. 

 Studiefrämjandet Storstockholms bidrag för våra kulturarrangemang går tillbaka till 

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

 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. 

 

 

 

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 10 mars 2009 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  vakant 

Sekreterare   Kerstin Olsson 

Kassör   Hans-Erik Nordin 

Övriga ledamöter  Gerhard Wittmann, Einar Fries och Eva Andersson 

Suppleanter   Siv Grönlund och Heinz Brand  

Fältbiolog   ingen utsedd under 2009 

Adjungerad ledamot från oktober Bertil Stavre 

 

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 

 

 

 

 

 

Täby i mars 2010 

 

 

 

Kerstin Olsson/e u 

Sekreterare Täby Naturskyddsförening 


