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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 
 

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 augusti-september. 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 och 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 2016 enligt Riksföreningen 2199 medlemmar  

(1200 ordinarie medlemmar, 994 familjemedlemmar och 5 ständiga medlemmar.  

 

PROGRAMAKTIVITETER 

 

Föreläsning Vatten – livsviktigt men bortglömt, måndag den 25 januari kl. 19.00. 

Vatten tas oftast för givet. Brita Forssberg höll ett intressant och lärorikt föredrag om vatten 

för att ge oss inblickar och vidga våra perspektiv. 16 personer kom och lyssnade. 

En sammanfattning av föredraget finns på vår hemsida under rubriken ’Aktiviteter’. 

 

Vid Holkbygget söndagen den7 februari var det full aktivitet med snickrande av mesholkar 

och bon för solitärbin. Ett tjugotal personer i alla åldrar deltog. Foton mm finns på hemsidan 

under rubriken ’Aktiviteter’/ fliken ”Täby Holkhögskola 2016”. 

 

Fågelexkursioner ledda av Hans-Erik Nordin.  

 Fågelspaningen vid Ullna Strand lördagen den 14 maj samlade 14 deltagare  

 Besök i Hagby ekopark, sönd den 22 maj kl 10 samlade 7 deltagare. 

 De vilda blommornas dag, lörd den 4 juni kl 11 i Skålhamra kvighage, 6 st deltog. 

 Spaning efter höstens flyttfåglar den 9 oktober, 6 personer deltog.  

 

Annat ute i naturen.  

 Mindfulnessvandring i Hägernäs lördagen den 10 september.8 personer deltog. 

 Naturvårdsarbete i Viggbyholms ekbacke genomfördes 2016 under tre halvdagar där i 

snitt 8 personer deltog vid varje tillfälle.  

 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. 
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Temakväll:  Vad händer med människors hälsa när jordens klimat blir allt varmare?, 

hölls den 15 november kl. 19.00 i Tibble gymnasium`s hörsal. Läkaren Sofia Lindegren 

arbetar på Karolinska Sjukhuset och kom till oss för att föreläsa om de hälsoeffekter som 

klimatförändringar har i Sverige och i världen.  

 

Adventskaffe och bildföredrag, tisdag den 6 december kl. 19.00–21.00 

Vi fick besök av naturfotograf Jonathan Stenvall som under kvällen höll ett bildföredrag med 

fokus på natur i Stockholm, speciellt fåglarna vid Råstasjön i Solna. 

 

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 2016 genomfördes tre arbetspass, varav två var annonserade. 

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

vidare är goda.  

 

Stolpaskogen. 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. 

 

Digitalisering av kartor och information om Gröna kilarna finns att hämta på 

http://naturkartan.se/grona-kilar 
 

Kraftledningen. TNF fortsätter att bevaka detta projekt och avser att inkomma med 

synpunkter till Täby kommun i denna fråga under 2017.  

 

Natur på recept. Irja Nordin deltar som ledare i kommunens projekt Natur på recept. 

 

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 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. 

 

Vi fortsätter att bevaka det s.k. ”omtag” i fjärrvärmefrågan samt utbyggnaden av E.ONs 

värmeverk i Arninge. 

  

http://taby.naturskyddsforeningen.se/rosjokilen/
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Skolprojektet  
Skolprojektet ”Världens bästa!” har även under hösten genomförts i Åva gymnasium med 

elever från främst årskurs 1.  Projektets syfte är att öka kunskap om global uppvärmning och 

hållbarhetsfrågor samt att skapa vilja hos gymnasieungdomar att engagera sig i frågor.  En 

bärande idé är att studenter från universitet/högskolor och unga vuxna med starkt engagemang 

ska vara huvudaktörer.  Även Täby kommuns miljöchef, Gregor Hackman deltog. 

 

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

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

under 2016 haft möte med kommunen under ledning av Cecilia Lundin. 

 
REMISSER OCH YTTRANDEN 
 

Vi har yttrat oss i följande frågor (återfinns under rubriken ’Yttranden’ på vår hemsida) 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 

 Västra Roslags Näsby 16-11-24. 

 Planerad dragning av nya avloppsledningar i nordöstra Stockholmsregionen 16-06-23. 

 Täby nya simhall 16-10-12. 

 Synpunkter till Länsstyrelsen samt MMD på E.ONs värmeverk i Arninge  

 Bevakat strandskyddet vid Vallentunasjön /Sjöberg 

 
Naturskyddsföreningens Riksstämma 2016  

TNF lämnade in två motioner till NFs Riksstämma 2016, vilken hölls i Norrköping, 17-19 

juni. Den ena avsåg uppdatering av NF Klimatpolicy och den andra avsåg komplettering / 

ändring av Naturskyddsföreningens (NFs) kriterier för märkning Bra Miljöval av bränsle till 

fjärrvärmeverk. Einar Fries och Kristina Berglund Fries representerade TNF vid 

Riksstämman. 

 

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 8 mars 2016 leddes av Eva-Kristina Portén. 

  

http://taby.naturskyddsforeningen.se/
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STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 

 

Styrelsen har sedan årsmötet den 8 mars 2016 haft följande sammansättning 

 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  Vakant 
Kassör   Hans-Erik Nordin 

Sekreterare   Inge-Britt Smedmark/ Kathrin Wemgård 

Övriga ledamöter Einar Fries, Lars Grundström, Göran Sandberg  

Suppleanter Siv Grönlund och Yolanda Karlsson 

Fältbiolog   Någon fältbiolog har inte utsetts under 2016. 
 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Claes Andréasson och Eva-Kristina Portén 

Revisorssuppleant  Kerstin Olsson 

 

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 den 21 februari 2017 och uppdaterad den 15 mars med medlemssiffrorna för 2016 

 
Kathrin Wemgård 


