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Täby Naturskyddsförening                 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014 
 

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

genomfört 15 programaktiviteter enligt vårt tryckta årsprogram som delas ut till alla medlemmar 

under juli–augusti. Varje aktivitet har också annonserats i lokaltidningen Mitt i Täby, på olika 

anslagstavlor och sedan juni på vår omarbetade webbplats.  
 

Vi har arbetat med olika projekt, besvarat remisser från kommunen och deltagit i konferenser och 

möten. Läs om dessa under respektive rubrik. 
 

Vi har i olika frågor samverkat med bland andra Hembygdsföreningen, Föreningsrådet, 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. 
 

TNF hade år 2014 enligt Riksföreningen 2 164 medlemmar (1 180 ordinarie medlemmar, 980 

familjemedlemmar och 4 ständiga medlemmar).  
 

 

PROGRAMAKTIVITETER 
 

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

föras: Lär känna de vanligaste fåglarna vid Hägernäs strand i början av maj, Besök i Hagby 

ekopark i maj för att se på både växter och fåglar, Lyssna på nattsångare den 7–8 juni med många 

fåglar och slutligen Spaning efter höstens flyttfåglar i början av oktober. 
 

Annat ute i naturen. Fem förmiddagar med skötsel av Viggbyholms ekbacke*. Vid Lär dig känna 

igen de vanligaste ängsväxterna deltog cirka 25 personer. Höstdag med svamp var ovanligt 

givande för de 17 deltagarna. 
 

Inomhus. Inte bara honung, den schweiziska dokumentären om bin och hoten mot dem visades 

för 30 personer. Miljövänliga veckan med föredrag och film handlade om Byt till ekologiskt! 

Staffan Laestadius talade om Klimat och välfärd med utgångspunkt från sin bok**. Ett välbesökt 

Adventskaffe med Christer Brostam som visade sina fågelbilder.  
 

  * Se Viggbyholms ekbacke under Projekt.  **Se Klimatgruppen under Projekt. 

 

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 efterföljande generation av ekar bästa möjliga förutsättningar till ett månghundraårigt 

ekliv. Under 2014 genomfördes fem annonserade arbetspass. 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 Hembygds-

förening) i Täby kommuns projekt Ekarna i Täby har avslutats under 2014. Under året har stöd 

lämnats av TNF i samband med kommunens arbete med att ta fram en informationsbroschyr om 

projektet, dess syfte och resultat. En begränsad upplaga hanns med under 2014. 
 

Stolpaskogen. Täby kommun har börjat sätta upp stolpar för information om intressanta 

målpunkter i Stolpaskogen. Kommunen, TNF, THF och Friluftsfrämjandet är överens om texten 

på målpunkterna och kommunen håller på att utarbeta en informationsbroschyr om Stolpaskogen. 
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Storstockholms Gröna kilar. Tillsammans med våra systerföreningar och andra organisationer i 

grannkommunerna arbetar vi med att bevara och utveckla Gröna kilarna. Under året har en 

rapport om Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen kommit. Digitalisering av kartor och 

information om Gröna kilarna pågår. Varje år i maj månad ordnas den s.k. Gröna kilarnas dag på 

ett antal platser runt Stockholm under parollen Skydda Storstockholms Gröna kilar. 2014 deltog vi 

i Vaxholmskretsens vandring på Bogesundslandet. 
 

Kraftledningen. Vi har under året följt arbetets gång med bl.a. montering av luftledningsstolpar, 

byggande av en terminalstation, kabeldragning samt återfyllnad av kabeldiken. Vi har också 

framfört kritik mot att Svenska kraftnät har brett ut sig mer än tillåtet.  
 

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 2014 har Klimatgruppen haft möten med politiska partier och enskilda politiker i Täby 

kommun.  Arbetet har även inneburit möten med tjänstemän.  Klimatgruppen har bevakat aktuella 

miljöfrågor i kommunen med koppling till global uppvärmning, utsläpp till luft och vatten samt 

skrivit yttranden, dessa finns angivna på annan plats i verksamhetsberättelsen. 
 

I november gavs en föreläsning i Tibbleskolans hörsal av Staffan Laestadius med titeln Klimat 

och välfärd.  Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH. Han beskrev 

behovet av strukturomvandling i samhället och nödvändigheten att minska beroendet av fossil 

energi. Drygt 45 personer deltog, främst från TNF samt politiker i Täby. 
 

Skolprojektet Världens bästa! har under hösten genomförts i Åva gymnasium med elever från sju 

klasser.  Projektets syfte är att öka kunskap om global uppvärmning och att skapa vilja hos 

gymnasieungdomar att engagera sig i frågan.  En bärande idé är att studenter från universitet och 

unga vuxna med starkt engagemang ska vara huvudaktörer.  Även Täby kommuns miljöchef, 

Gregor Hackman, deltog. 
 

Under 2014 gjordes ett omfattande arbete med att granska kommunens och E.ONs planer att i 

i Hagby bygga ett kraftvärmeverk. TNF, flera övriga föreningar och även privatpersoner har 

agerat med möten och skrivelser vilket ledde till att kommunen under sommaren beslöt att göra ett 

s.k. ”omtag” i frågan.  Arbetet löper vidare under 2015, sannolikt även därefter.  
 

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

Nordin), Täby Orientering (Per Wiman) och Friluftsfrämjandet (Jill Westermark) och har under 

2014 haft ett möte med kommunen under ledning av Cecilia Lundin. 
 

Natur på recept. Irja och Hans-Erik Nordin deltar som ledare i kommunens projekt Natur på 

recept. 

 

REMISSER OCH YTTRANDEN 
 

Vi har yttrat oss i följande frågor  

• Överklagande till Regeringen om Länsstyrelsens upphävande av utvidgat strandskydd vid 

Vallentunasjön i området Sjöberg. 
 

• Vi har skickat in 6 yttranden till Sörab, E.ON, Mark-och miljödomstolen och Mark-och 

miljööverdomstolen i anslutning till det planerade Kraftvärmeverket i Hagby. 
 

• Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden angående detaljplan gällande Västra Roslags-Näsby. 
 

• Yttrande över kommunens förslag till naturreservat för Skålhamra kvighage. 
 

• Yttrande till kommunen om detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats. 
 

• Remissvar tillsammans med NF i Sollentuna angående förslag till riksintressen för friluftslivet. 
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MÖTEN, KURSER OCH KONFERENSER 
 

Under året deltog representanter i Riksmötet i juni och i Höstkonferensen i november. Vi har 

deltagit i RUFS i två frukostseminarier och ett heldagsseminarium. 

 

HEMSIDAN 
 

Vår hemsida http://taby.naturskyddsforeningen.se/ har under året fått ett nytt utseende och 

utvecklats innehållsmässigt. Våra samtliga remissyttranden, frågor som vi bevakar samt våra 

aktiviteter m.m. hittar du på hemsidan. 

 

EKONOMI 
 

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

del andra ställen. Det har sponsrats 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. 

 

ÅRSMÖTET 
 

Årsmötet den 12 mars 2014 leddes av Eva-Kristina Portén. Bland annat fastställde stämman nya 

stadgar, nästan enligt Riksföreningens riktlinjer. 

 

STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 
 

Styrelsen har sedan årsmötet den 12 mars 2014 haft följande sammansättning 
 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  Vakant 

Kassör   Hans-Erik Nordin 

Sekreterare   Inge-Britt Smedmark 

Övriga ledamöter Einar Fries, Lars Grundström, Göran Sandberg och   

Bertil Stavre 

Suppleanter Siv Grönlund och Kathrin Wemgård 

Fältbiolog   Någon fältbiolog har inte utsetts under 2014. 
 

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, energi  Einar Fries  

Klimat   Kerstin Olsson  

Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén 

Webbplats   Kathrin Wemgård 

Trafik, cykel   Inge-Britt Smedmark 

Stolpaskogen   Lars Grundström 

 

 

 
Täby i mars 2015 

 

Inge-Britt Smedmark 
 

Inge-Britt Smedmark/e u, sekreterare Täby Naturskyddsförening 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/

