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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2015 
 

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

genomfört 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 på vår 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 2015 enligt Riksföreningen 2201 medlemmar (1 192 ordinarie medlemmar, 1005 

familjemedlemmar och 4 ständiga medlemmar).  
 

 

PROGRAMAKTIVITETER 

På Filmkvällen den 15 januari såg vi Surviving progress, en stark film om hur jordens 

resurser utarmas, ofta inte för att överleva utan i ökat vinstsyfte. Den kan lånas av Kathrin. 

 

Vid Holkbygget den 8 februari var det full aktivitet med snickrande av mesholkar och bon för 

solitärbin. Ett tjugotal personer i alla åldrar deltog. Foton finns på hemsidan under fliken 

”Täby Holkhögskola 2015” http://taby.naturskyddsforeningen.se/taby-holkhogskola/. 

 

Fågelexkursioner ledda av Hans-Erik Nordin.  
-Vårmorgon i Tärnan och Angarnsjöängen , 5 deltagare. 

 

-Lär dig att känna igen de vanligaste fåglarna vid Skogberga i mulet väder. Åtta personer 

deltog. 

 

-Besök i Hagby ekopark den 23 maj. Cirka tio deltagare. Man såg bland annat havsörn. 

 

-Lär dig att känna igen de vanligaste ängsväxterna i Skålhamra kvighage, 14 personer deltog, 

många av dessa var nya.  

 

-Spaning efter höstens flyttfåglar den 3 oktober, fem personer deltog. Fint väder och bl.a. 

fjällvråk, kanadagås och ormvråk kunde ses. 

 

Annat ute i naturen.  
Naturvårdsarbete i Viggbyholms ekbacke genomfördes 2015 under sex halvdagar där i snitt 9 

personer deltog vid varje tillfälle. I ekbacken hölls ett uppföljnings- och planeringsmöte under 

oktober, då markägaren var representerad liksom Skogsstyrelsen, Täby Kommun (Cecilia 

Lundin) och TNF (Einar Fries). 

Fladdermusguidning i Näsby Slottspark den 21 augusti. Man såg och hörde sex olika arter: 

Nordisk -, Långörad -, Vatten-, Barbastell-, Stor - och Dvärgfladdermus. Guidningen var 

välbesökt. Nästa år ska vi gärna ha den här programpunkten i juni. 
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Bogesundsrundan: Pengar har inkommit för skötsel av Bogesundsrundan från SFV(Statens 

Fastighetsverk).  

Bogesundsrundan innebär att vi åtagit oss vandra Frösviks- och Stortallsrundan (sammanlagt 

17 km). Där ska TNF rapportera problem för vandrare. Om det är smärre saker åtgärdar vi 

dem direkt. I annat fall dokumenterar vi ev skador, helst med foto och skickar in det till 

Skogsstyrelsen. 
 

Höstdag med svamp på Bogesundslandet, söndagen den 20 september med Eva-Kristina 

Portén. Det var mycket dåligt med svamp på grund av tidigare torka och vildsvinens aptit. 

Sju personer deltog.  

 

Inomhus.  
Miljövänliga veckan v40: Kaffe och bröd den 1 oktober, fyra personer deltog.  

 

Temakväll: Så tar du tillvara solens energi! hölls den 10 november kl. 19.00 i Tibble 

gymnasium`s hörsal. Andreas Molin föreläste och representant från Brf. Kabeludden 

informerade om föreningens solpanelprojekt. En sammanfattning av föreläsningen finns på 

hemsidan http://taby.naturskyddsforeningen.se/solforelasning/ 

 

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 2015 genomfördes sex arbetspass, varav fem var annonserade. 

Det känns som om förutsättningarna för de gamla jätteekarna och efterföljarna att få leva 

vidare är goda.  

 

TNF hade ett möte den 8 oktober med markägare(Marianne Gustavsson), kommunen(Cecilia 

Lundin) och Stefan Eklund från Skogsstyrelsen angående naturvårdsinsatserna i ekbacken.  

Bl a kommenterade Stefan Eklund resultatet av arbetet hittills och gav råd inför fortsatt 

insatser för jätteekarna och miljön runt dem.  

 
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 året har stöd lämnats av 

TNF i samband med kommunens arbete med att distribuera informationsbroschyren om projektet, 

dess syfte och resultat. TNF har deltagit i det fortsatta skötselarbetet av värdefulla ekmiljöer. 

 

Stolpaskogen. Invigning av Stolpaleden hölls den 26 oktober. Drygt 100 personer närvarade. 
Mer information finns på http://www.taby.se/stolpaleden 

 

Storstockholms Gröna kilar och Ekologiska landskapssamband . Tillsammans med våra 

systerföreningar och andra organisationer i grannkommunerna arbetar vi med att bevara och 

utveckla Gröna kilarna.  

TNF har samlat informationen om kilarna på vår hemsida. 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/rosjokilen/ 

Forskningen ’Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen’ visade bla att Hagby ekopark är ett 

av nätverkets viktigaste fladdermusområden. 

 

TNF deltog i april samt oktober 2015 i möte mellan berörda kommuner och Länsstyrelsen. 

 

 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/solforelasning/
http://taby.naturskyddsforeningen.se/rosjokilen/
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Digitalisering av kartor och information om Gröna kilarna finns att hämta på 

http://naturkartan.se/grona-kilar 

 

Rösjökilen: TNF(Einar Fries och Yolanda Karlsson) har haft möte med Täby kommun(Sigrid 

Walve) för att diskutera hur man skulle kunna arbeta med naturfrågor i kilen. 
 

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 viss kritik mot att Svenska kraftnät har brett ut sig mer än 

tillåtet. TNF fortsätter att bevaka detta projekt och avser att inkomma med synpunkter till 

Täby kommun i denna fråga under 2016. 

 

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. 

 

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. Se vidare nedan under REMISSER OCH YTTRANDEN, samt på vår 

hemsida. 

 

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 medverkade till att kommunen under sommaren beslöt 

att göra ett s.k. ”omtag” i frågan. Arbetet har löpt vidare under 2015. Vi har bla deltagit i 

möten med kommunen angående ’omtaget och delen Värmeförsörjning i Täby’ och lämnat in 

våra kommentarer till kommunen avseende utredningen ’Kartläggning av nuvarande och 

framtida fjärrvärmebehov i Täby’ är insänd till kommunen.  

 

TNF har skickat in svar om Täby Park och till kommunen. Bla gäller våra synpunkter en del 

gissningar i MKB:n. Se vidare nedan under REMISSER OCH YTTRANDEN, samt på vår 

hemsida. 

 

Klimatgruppen har arbetat med två motioner till Riksstämman i juni 2016 angående NF:s 

texter om bränsle till fjärrvärmeverken. 

 

Vad gör bankerna med dina pengar ?: 

Detta område har vi bevakat, mer om detta kan du läsa på: 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kolla-vad-banken-gor-med-dina-sparpengar 

http://fairfinanceguide.se/ 

 

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

recept. 

 

  

http://fairfinanceguide.se/
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Skolprojektet  
Den 4 november genomfördes en Klimatdag på Åva gymnasium,  Kerstin Olsson och Göran 

Sandberg ansvarade för planering. Svante Axelsson deltog med en aulaföreläsning, studenter 

från Röda Korsets folkhögskola höll i workshops med olika innehåll.  Sju klasser i Åva deltog 

samt 15 – 20 lärare.  Klimatdagen ingick som en del i skolans Hållbarhetsvecka. 

 

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

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

under 2015 haft möte med kommunen under ledning av Cecilia Lundin. 

 
REMISSER OCH YTTRANDEN 
 

Vi har yttrat oss i följande frågor  

 MKB för Hägerneholm 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/utbyggnadsplanerna-arninge-hagerneholm/ 

 Synpunkter på Förslag till Planprogram för Täby Park 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/taby-galopp/ 

 Synpunkter till Länsstyrelsen på E.ONs värmeverk i Arninge  

http://taby.naturskyddsforeningen.se/e-ons-varmeverk-i-arninge/ 

 Synpunkter på värmebehovsutredningen inom det sk ‘Omtaget’. 

Vi fortsätter att bevaka detta ! 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/fjarrvarmen-i-taby-omtaget/ 
  

HEMSIDAN 
 

Vår hemsida http://taby.naturskyddsforeningen.se/ har regelbundets uppdaterats under året. 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. Kretsen har efter godkännande av styrelsen betalat utlägg för styrelse-

medlemmar eller andra medlemmar som deltagit i seminarier och kurser. 

 

ÖVRIGT 
 

TNF fortsätter sitt medlemskap i Nordisk viltrehabilitering. 

 

ÅRSMÖTET 
 

Årsmötet den 10 mars 2015 leddes av Eva-Kristina Portén. 

 

STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 
 

Styrelsen har sedan årsmötet den 10 mars 2015 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 2015. 

 

  

http://taby.naturskyddsforeningen.se/utbyggnadsplanerna-arninge-hagerneholm/
http://taby.naturskyddsforeningen.se/e-ons-varmeverk-i-arninge/
http://taby.naturskyddsforeningen.se/
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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   Göran Sandberg  

Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén 

Webbplats,energi  Kathrin Wemgård 

Trafik, cykel   Inge-Britt Smedmark 

Stolpaskogen   Lars Grundström 

Holkhögskolan  Kerstin Olsson 

 

 

 
Täby 7 april 2016 

 
Kathrin Wemgård 


