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Täby Naturskyddsförening                 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013 
 

 
Täby Naturskyddsförening (TNF) har under året avhållit nio protokollförda styrelsemöten. Vi har 

genomfört 15 aktiviteter enligt det tryckta årsprogrammet; varje aktivitet har annonserats i 

lokaltidningen Mitt i Täby och på olika anslagstavlor. Vi har också arbetat med olika projekt, 

besvarat remisser från kommunen och deltagit i olika konferenser och möten. 
 

Vi har i olika frågor samverkat med bl.a. Hembygdsföreningen, Föreningsrådet, 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. 
 

I slutet av 2012 hade TNF 2 059 medlemmar (1 128 ordinarie medlemmar, 928 familje-

medlemmar och 3 ständiga medlemmar). Dessa uppgifter kommer att läggas in på länken 
http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 
 

 

PROGRAMAKTIVITETER 

Fågelexkursioner. Fyra fågelexkursioner under Hans-Erik Nordins ledning har kunnat genom-

föras. Vårmorgon i Tärnanområdet på Annandag påsk. Lär känna de vanligaste fåglarna på 

Prästgårdsängarna–Fornstigen i början av maj. Välbesökt fågelträff på Hagby Ekopark den 19 maj 

och Lyssna på nattsångare den 8–9 juni (bl.a. vassångare, nattskärra, kornknarr och busksångare). 
 

Annat ute i naturen. Fyra förmiddagar med skötsel av Viggbyholms ekbacke*; Vandring på 

Bogesundslandet på Gröna kilarnas dag den 19 maj; Blomstervandring i Skålhamra Kvighage den 

23 maj. (Den årliga svamputflykten ställdes in p.g.a. torka.) 
 

Inomhus. Visning av den internationellt uppmärksammade filmen Home i januari om människans 

påverkan på naturen världen över; Holkbygge för barn och vuxna en februarisöndag; 100 procent 

ekologiskt är möjligt, film och information med Eva-Kristina Portén under Miljövänliga veckan; 

Föredrag om Hållbart byggande**; Ett välbesökt Adventskaffe då Hans-Georg Wallentinus visade 

sina bilder om Fåglar på vintern och Sånglärkor på Gärdet. 
 

* Se rubriken Viggbyholms ekbacke.  **Se rubriken Klimatgruppen. 
 

PROJEKT 

Viggbyholms ekbacke 

I samråd med markägaren har vi fortsatt den försiktiga gallringen runt de flera hundra år gamla 

ekarna. Syftet är dels att bevara de gamla jätteekarna så länge som möjligt, dels att ge efter-

följande generation av yngre ekar bästa möjliga förutsättningar till ett månghundraårigt ekliv. 

Under 2013 genomfördes fyra annonserade arbetspass plus tre extrapass. Det känns som om 

förutsättningarna för de gamla jätteekarna och efterföljarna att få leva vidare är goda. 
 

Ekarna i Täby 

Den första aktiva delen av medverkan från TNF och THF (Täby Hembygdsförening) i Täby 

kommuns projekt Ekarna i Täby är nästan avslutad. Under 2013 har visst stöd lämnats av TNF i 

samband med kommunens arbete med att ta fram en informationsbroschyr om projektet, dess 

syfte och resultat. 

 
 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/
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Stolpaskogen, Täbys stadsskog  
Arbetet med Stolpaskogen fortsätter tillsammans med andra organisationer under ledning av 

tjänstemän från Täby kommun. Under 2014 kommer tavlor att sättas upp med information om 

områdets natur och historia. 
 

Storstockholms Gröna kilar  
Tillsammans med våra systerföreningar och andra organisationer i grannkommunerna arbetar vi 

med bevarande och utvecklande av Gröna kilarna.  
 

Varje år i maj månad ordnas den s.k. Gröna kilarnas dag på ett antal platser runt Stockholm under 

parollen Skydda Storstockholms Gröna kilar. 
 

Kraftledningen 

Regeringen gav i oktober 2012 Svenska kraftnät klartecken till att börja dra den nya kraft-

ledningen från Upplands-Väsby till Danderyd. Vår verksamhet under 2013 har därför bara bestått 

i att vi inom Täby har följt arbetet med avverkning, vägdragning och förberedelser för anläggande 

av en terminalstation i skogen vid Fjäturen. Dessutom har vi kunnat studera schaktnings- och 

sprängningsarbeten i Danderyds del av ledningssträckan, vilken ligger före tidsmässigt. 
 

Klimatgruppen 

Gruppens syfte är att med sitt arbete i Täby bidra till en världsomspännande rörelse med syfte att 

reducera klimatförändringar nu och i framtiden samt att minska skadeverkningar av dessa. 
 

Under 2013 har Klimatgruppen haft möten med politiska partier och enskilda politiker i Täby 

kommun.  Arbetet har även inneburit möten med tjänstemän.  Gentemot bl.a. kommun och företag 

har Klimatgruppen bevakat och skrivit yttranden i energi-, transport-, trafik och byggfrågor.  

Aktuella yttranden finns angivna på annan plats i denna verksamhetsberättelse. 
 

I november arrangerades en föreläsning i Tibbleskolans hörsal. Talare var Josefin Wangel, 

miljövetare och fil. doktor. Hennes arbete fokuserar på stadsutveckling samt kopplingen mellan 

planering och livsstilar.  TNF ville med denna föreläsning uppmärksamma viktiga klimataspekter 

i samband med planering av nya bostadsområden.  Bland det 40-tal personer som deltog vid 

föreläsningen fanns medlemmar från Täby och från grannkretsar samt politiker och tjänstemän, 

främst från Täby. Några intresserade övriga Täbybor infann sig. 
 

Skolprojektet ”Världens bästa!” utvärderades under våren.  Projektet initierades och genomfördes 

2012 vid Täby Enskilda Gymnasium för att skapa vilja hos gymnasieungdomar att engagera sig i 

klimatfrågan.  Studenter från Stockholms universitet deltog i undervisningen. Utvärderingen gav 

värdefulla erfarenheter till fortsatta försök att nå ungdomar i denna fråga. Klimatgruppen har 

under året fått tillfälle att presentera resultatet av skolprojektet både för Naturskyddsföreningens 

föreningsavdelning i Stockholm och vid Rikskonferensen i Växjö. 
 

Skogsgruppen 

Gruppen har bestått av TNF (Einar Fries), Täby Hembygdsförening (Hans-Erik Nordin), Täby 

Orientering (Per Wiman) och Friluftsfrämjandet Jill Westermark och har haft ett möte med 

kommunen under 2013. 
 

REMISSER OCH YTTRANDEN 

Vi har yttrat oss i följande frågor  

• Remissvar angående Täbys klimat- och energistrategi den 21.2. I kommunens omarbetade 

version tog man hänsyn till detta yttrande. 

• Överklagande till Länsstyrelsen om strandskyddsdispens vid Vallentunasjön. 

• Remissvar angående Roslags-Näsby Trafikplats den 1.10.  

• Synpunkter till SBN Täby på förslag till program för kraftvärmeverk på fastigheten Hagby 8:16 

m.fl. den 10.11. 
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• Synpunkter till E-on på förslag till program för kraftvärmeverk på fastigheten Hagby 8:16 m.fl. 

den 10.11. 
• Yttrande till Länsstyrelsen om Riksintresse för friluftslivet, tillsammans med Sollentuna NF.  

• Yttrande angående Resecentrum vid Arninge trafikplats den 19.11. 

• Yttrande över Sörabs ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Hagby återvinnings- 

anläggning till Länsstyrelsen den 15.12. 

• Kompletterande synpunkter till våra tidigare insända Synpunkter på Kraftvärmeverk i Hagby 

den 16.12. 
 

MÖTEN, KURSER OCH KONFERENSER 

Under året deltog representanter i Riksmötet i juni (med bl.a. presentation av vårt skolprojekt och 

deltagande i Klimatnätverk) och i Höstkonferensen i november. Vi har deltagit i RUFS i två 

frukostseminarier och ett heldagsseminarium, i kurs i cykelplanering på Riks samt seminarium om 

ekotjänster i Stockholms län i december.  
 

EKONOMI 

Ekonomin är god. Programhäftet som delas ut till medlemmarna finns även på biblioteken och en 

del andra ställen. Det sponsras av SÖRAB. 
 

Kretsen har efter godkännande av styrelsen betalat utlägg för styrelsemedlemmar eller andra 

medlemmar som deltagit i seminarier och kurser. 
 

ÖVRIGT 

TNF fortsätter sitt medlemskap i Nordisk viltrehabilitering. 

 

STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 

Styrelsen har sedan årsmötet den 13 mars 2013 haft följande sammansättning 
 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  Vakant 

Kassör   Hans-Erik Nordin 

Sekreterare   Inge-Britt Smedmark 

Övriga ledamöter Einar Fries, Siv Grönlund, Göran Sandberg och   

Bertil Stavre 

Suppleanter Lars Grundström och Kathrin Wemgård 

Fältbiolog   Ingen utsedd under 2012 
 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Claes Andréasson och Eva-Kristina Portén 

Revisorssuppleant  Kerstin Olsson 

Valberedning   Rolf Johansson 
 

Ansvariga för våra arbetsgrupper har under året varit 

Fåglar, skog, fågelholkar  Hans-Erik Nordin 

Stora träd, ekar  Einar Fries  

Klimat   Kerstin Olsson  

Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén 

Webbplats   Kathrin Wemgård 

Trafik, cykel   Inge-Britt Smedmark 

 
Täby i mars 2014 
 

Inge-Britt Smedmark 
 

Inge-Britt Smedmark/e u, sekreterare Täby Naturskyddsförening. 


