
 1 

Täby Naturskyddsförening  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

 

I slutet av 2010 hade Täby Naturskyddsförening (TNF) 1 858 medlemmar (1 004 ordinarie 

och 854 familjemedlemmar). Glädjande nog har antalet medlemmar stigit med drygt 200 

stycken jämfört med 2009! Vi har i olika frågor samverkat med bl.a. Hembygdsföreningen, 

Föreningsrådet, Studiefrämjandet Storstockholm, Stockholms ornitologiska förening (STOF), 

SÖRAB, med våra grannkretsar, Naturskyddsföreningens länsförbund i Stockholms län och 

Täby kommun. Vi har i alla delar av vårt arbete försökt bevara och främja naturen i Täby. 

Under året har avhållits 10 protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Programaktiviteter 

 

19 aktiviteter har genomförts förutom 3 genomförda träffar med Natursnokarna, vår 

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

lokaltidningen ”Mitt i Täby” . 

 

Fågelexkursioner 

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

STOF-medlemmar deltar. ”Vinterfåglar” fick i år lov att ställas in på grund av sträng kyla. 

Till ”Vårmorgon” i Tärnanområdet och Angarnsjöängen följde 16 personer med ut. 

”Nattsångarexkursionen” lockade 15 deltagare som fick lyssna till kornknarr, vassångare, 

busksångare, flodsångare, kärrsångare, gräshoppssångare och småfläckig sumphöna. 

”Blåhakar” fick ställas in på grund av för få anmälda.”Höstens flyttfåglar” lockade få 

deltagare men desto fler fåglar…  

 

Viggbyholms ekbacke 

I samråd med markägaren har vi fortsatt den försiktiga gallringen 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.  Vårens 

arbete kom igång något senare än planerat på grund av den myckna snön. När vi genom 

Miguell Jaramillo på Länsstyrelsen fick veta att det fanns pengar avsatta för skogsvård 

arbetade Einar Fries snabbt fram en lösning för att ta bort sex medelstora tallar och en gran 

som störde ekarna. Skogsstyrelsen tog ner träden, Täby kommun kom dit med en flismaskin 

och tog hand om riset och stockarna skänktes till en person mot att han transporterade dem 

därifrån. Allmänheten har hela tiden hållits informerad genom lappar vid ingångsstigarna till 

ekbacken. Under höstens arbete anslöt flera intresserade deltagare till arbetet och det känns nu 

som om förutsättningarna för de gamla ekarna att leva vidare har ökat betydligt. 

 

Övriga arrangemang 

 

 Årets holkbygge lockade drygt 20 personer i alla åldrar till Tibblekyrkans 

snickerilokal. En mängd holkar producerades och kommer förhoppningsvis att 

underlätta bobyggandet för bland andra blåmesar och talgoxar. 
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 Alla Täbys hushåll fick under våren den av föreningen, i samarbete med Täby 

kommun och Länsförbundet, framtagna broschyren ”Upptäck naturen i Täby”, en liten 

guide till några av kommunens alla smultronställen. 

 

 Årsmötet hölls med Henrik Block som ordförande och som programinslag visade 

Tommy Stjernfelt ett vackert och stämningsfullt bildspel från Täby.   

 

 ”Gröna kilarnas dag” på Bogesund i samarbete med Vaxholms NF och Lidingö NF 

hade 12 deltagare.  

 

 ”Vårpromenad” och ”Hagby Ekopark” fick ställas in på grund av för få anmälningar.  

 

 Däremot lockade ”Växtvandring i Kvighagen” ca 30 personer, däribland också Ylva 

Nilsson och Cecilia Lundin från Täby kommun. 

 

 ”Höstdag med svamp” vid Hagstugan hade fem deltagare som under Gudrun Eklövs 

ledning hittade gott om svamp. 

 

 10 deltagare följde med Hans-Erik Nordin runt på Hagbytippen och fick veta vad som 

händer med våra sopor. 

 

  Klimatkvällen med föredrag av Jonas Paulsson hade 5 deltagare.  

 

 Årets aktiviteter avslutades med adventskaffet där 11 personer fick njuta av Tommy 

Stjernfelts fina bilder från året i Täby. 

 

 

Skrivelser, remisser och rapporter 

Yttrande har skickats över 

 Arninge-Ullna, remissyttrande inskickat 

 Arbetet med LONA, Lokalt naturvårdsstöd, inleddes under året 

 Kraftvärmeverket, remissyttrande inskickat 

 Yttrande har lämnats över mountainbike-bana i Erikslund. 

 Yttrande har lämnats över byggandet av en träplattform för handikappade i 

Hägernäsviken. 

 Remissvar har skivits angående Ängsvägen  

 

 

 

Möten, konferenser och kurser 

Representanter för föreningen har deltagit i följande arrangemang: 

 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. 

 Hans-Erik Nordin deltog på rikskonferensen i juni 

 Kerstin Olsson deltog vid Länsstämman 
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Natursnokarna 

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för familjer med barn mellan 3 och 12 

år. Snokarna är ett samarbete mellan Täby- och Vallentunakretsarna och uppskattas av både 

barn och föräldrar. Vid två tillfällen har man studerat fåglar vid Angarnsjöängen då fem 

familjer följde med ut. Sex personer följde med på utflykt till toppen av Hagbytippen och 

tittade på salamandrar i vattendragen. Flera Snokar deltog även vid holkbygget i februari.  

 

 

Projekt 

 

Gröna kilarna - Rösjökilen visar vägen 

Runt Stockholm finns 10 s.k. gröna kilar. Tre av dessa sträcker sig in i Täby. Genom det 

lyckade samarbetet mellan sex kommuner och flera intresseorganisation, bl. a TNF, har 

naturområdet Rösjökilen visat vägen mot att bli lättillgängligt. Den bra kartan över Rösjökilen 

har bl. a TNF börjat dela ut till intresserade medlemmar och andra i Täby. TNF har under 

2010 medverkat i arbetet med att gå vidare för att uppnå samma fina utveckling inom de två 

andra grönkilarna, som sträcker sig in i Täby: Angarnkilen och Bogesundskilen.  

 

 

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. 

 

Sedan Svenska Kraftnät den 23 december 2009 inkommit med sin ansökan om nätkoncession, 

begärde Energimarknadsinspektionen i mars 2010 in yttranden från en rad remissinstanser. 

Tio olika intressenter – bland andra vi och Täby kommun – var emot luftledningsalternativet. 

 

Sedan Svenska Kraftnät sammanställt och kommenterat yttrandena, gick ärendet ut på en ny 

remissrunda under hösten. Både vi och kommunen vidhöll kraven på markkabel i våra svar. 

 

Energimarknadsinspektionens beslut är ännu inte fattat. 

 

 

Kraftvärmeverket 

Under våren kom besked att kommunen inte går vidare med projektet då endast en aktör 

anmält intresse. Planerna återupptogs dock under sommaren och föreningen bevakar 

händelseförloppet. 

 

Ekarna i Täby 

Täby kommuns ansökan om ekonomiskt stöd, s.k. LONA-bidrag från Länsstyrelsen, till ett 

ambitiöst program för skötselinsatser mm för ekarna i Täby, där TNF och Täby 

Hembygdsförening (THF) skulle medverka, blev inte beviljat. Glädjande nog har det 3-åriga 

projektet satts i gång per 1 juli 2010, helt enligt samma projektplan, fast med enbart Täby 

kommun som finansiär. Namnet Ekarna i Täby – för skötsel, information och bevarande 

anger projektets huvuddrag. Informationsinsatsen kommer under år 3 och ev år 4. De 

uppgifter som TNF genom Hans-Erik Nordin och Einar Fries ägnat mest tid åt är planering för 

och stämpling i skogen (markering av vad som ska avverkas) av sådan växtlighet (mest yngre 
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och en del äldre träd) som under vintern 2010-2011 ska tas ned för att ekarna ska utvecklas 

bättre och bli mer livskraftiga. 

Det känns skönt att veta att projektet Ekarna i Täby – för vård, information och bevarande 

kommer att fortsätta under år 2 och 3 oavsett hur finansieringen löses. TNF och THF kommer 

att medverka. 

 

Ny Miljöplan för Täby kommun 

En ny Miljöplan beslutades i juni 2010 och kommer att gälla i ca 4 år. Efter att TNF och 

många andra lämnade in sina remissvar på utkastet till miljöplanen i slutet av 2009, gjordes en 

del ändringar, både försämringar och förbättringar, tycker vi. Bland förbättringarna märks att 

det viktiga avsnittet ”Genomförande och uppföljning”, där det bl. a står ”Miljöplanen är ett 

kommunövergripande styrdokument”, får mera fokus genom att avsnittet har flyttats fram till 

sid 2 (från sid 10). TNF har arbetat på flera fronter för att Täby ska få en ur vår synvinkel så 

bra miljöplan som möjligt, och att medvetenheten om den ökar. Beslut har under 2010 fattats 

om att en ny tjänst som Miljöchef för kommunen ska tillsättas. 

 

Gripsvall – exploatera inte den obrutna skogsmarken inom Rösjökilen 

Täby kommuns planer på exploatering av Gripsvallområdet presenterades och diskuterades 

vid ett samrådsmöte i januari 2010, där TNF framförde vår uppfattning, att detta område av 

obruten skogsmark inom Rösjökilen inte borde exploateras. I TNFs skriftliga yttrande över de 

presenterade byggplanerna framfördes detta åter, med ytterligare motivering (se TNFs 

hemsida). Många andra argument mot den planerade exploateringen framfördes av andra, 

både muntligt och skriftligt. Beslutet, som den efter valet nyetablerade Alliansen i Täby 

fattade under hösten, har de sammanfattat så här: Gripsvall skjuts på framtiden. Området ska i 

den reviderade översiktsplanen kategoriserats som framtida markreserv.   

 

 

 

Skogsgruppen  

Gruppen bestående av TNF (Einar Fries), Täby Hembygdsförening (Hans-Erik Nordin) och 

Täby Orientering (Per Wiman) har träffat Cecilia Lundin från Täby kommun och gått igenom 

vinterns avverkningsplaner. 

 

 

 

 

Ekonomi 

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

andra ställen, sponsras av SÖRAB. 

 Kretsen har efter godkännande av styrelsen betalat kostnader för styrelsemedlemmar 

eller andra medlemmar som deltagit i seminarier och kurser. 

 

 

Övrigt 

 TNF fortsätter sitt medlemskap i Nordisk viltrehabilitering. 

 Hans-Erik Nordin har satt upp 10 holkar inköpta av Täby kommun vid 

Visingedammarna,  

 Klimatgrupp har bildats för att arbeta med lokal påverkan 

 Hans-Erik Nordin och Einar Fries har medverkat vid ett evenemang med skogsarbete 

med häst för Erikslundsskolan tillsammans med Täby kommun. 
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Styrelse, funktionärer och arbetsgrupper 
 

Styrelsen har sedan årsmötet den 10 mars 2010 haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  Vakant 

Sekreterare   Kerstin Olsson 

Kassör   Hans-Erik Nordin 

Övriga ledamöter  Bertil Stavre, Einar Fries och Siv Grönlund 

Suppleanter Inge-Britt Smedmark, Eva Andersson, Henrik Block  

Fältbiolog   ingen utsedd under 2009 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Claes Andréasson och Eva-Kristina Portén 

Revisorssuppleant  Ragnvald Pettersson 

Valberedning  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   Tommy Stjernfelt/Kerstin Olsson 

Projekt Rösjökilen  Bertil Stavre 

Projekt Stora träd  Einar Fries 

Trafik- och samhällsplanering Inge-Britt Smedmark 

Klimat   Kerstin Olsson 

 

 

 

 

Täby i mars 2011 

 

 

 

Kerstin Olsson/e u 

sekreterare Täby Naturskyddsförening 

 

 

 


