
 

   

 

 
 

 
 

 

 

Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna 

Referensgruppsmöte 18 mars2015 

Minnesanteckningar  
 

Dag och tid 18 mars 15.00- 17.00 
Plats Upplands Väsby kommunhus, (Dragonvägen 86), 

plan8, Vilundarummet 

 

Deltagande Gunnar Hesse  
Sven Faugert  
Bengt Hallsten 
Maja Berggren 
Hans Nordin 
Lars Grundström 
Björn Alkeby 
Rikard Dahlén  
Isabelle Eriksson 
Anders Dagsberg 
Linn Borg  

 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar  
Kort genomgång av föregående minnesanteckningar. 

 
2. Information från föreningarna  

 
Angarngruppen: Arbetar tillsammans med länsstyrelsen, markägare mm. Läget för 
Angarnsjöängen är på nedgång. Häckning av fåglar är på nedgång. Stort behov av restaurering 
och arbetar för detta. Ska träffa landshövdingen i frågan före sommaren. Visa på de åtgärder 
som behövs samt de kostnader som dessa medför. Inventerar fågelholkar. Miljöstipendium 
från Vallentuna kommun. Pengarna skall användas för provtagning för att ta nya 
sedimentprover att jämföra med prover från 80-talet. 24 aktiviteter/exkursioner genomfördes 
under 2014- hög aktivitet kring Angarnsjöängen. Program för året finns på angarngruppens 
hemsida.  
 
Österåkers Naturskyddsförening: 
Många aktiviteter planerade för året, exkursioner mm. Ett program finns på 
naturskyddsföreningen Österåkers hemsida för aktiviteterna. Kilarnas dag är planerad 
tillsammans med Vaxholms kommun. 
Nyhet för i år: Miljö- och klimatrådet- Naturskyddsföreningen och andra organisationer skall 
fundera som ett bollplank för arbetet med miljömålen. 

 

 



 

Roslagsgruppen:  
Gruppen som finns för leden arbetar med upprustning och förbättring av leden. Bengt och 
presenterar gruppens arbete. Gruppen var representerat på vildmarksmässan i år. Många 
föreningarn, exempelvis turistföreningen använder leden. Den är mycket uppskattad och 
används mycket. 
 
Täby Naturskyddsförening: 
Årligt program ute på hemsidan. Mycket arbete har lagts ner kring frågan om 
kraftvärmeverket i Hagby. Bra kommunikation med tjänstemän på kommunen kring de nya 
naturreservaten som planeras. En ny gång och cykelväg planeras runt hela vallentunasjön där 
naturskyddsföreningen är med i det arbetet. Täby kommun har gett ut en broschyr kring 
Täbys Ekar som naturskyddsföreningen hjälpt till med inventering och friröjning. 

 
3. Information från TMR och Länsstyrelsen  
 

Tidigare TMR har nu blivit en förvaltning med en egen nämnd. Därför heter de numera 
”TRF”. Man har börjat med en ny regionplan. Projektet ”Stärkt hållbarhet” har startat upp. 
Här vill man vända lite på hållbarhetsmodellen, där ekologin skall ligga i botten som 
förutsättning för socialt och ekonomiskt. Det sociala skall också vara i fokus då detta oftast är 
mindre synligt. Social hållbarhet- geografiska aspekter på sociala frågor. Arbeta med att väga 
in flera aspekter i miljöbedömningar, exempelvis sociala aspekter. 
Hållbar landsbygd och Klimatfärdplan är också andra projekt inom ”Stärkt hållbarhet”. 
Planeringsunderlag för vatten tas fram tillsammans med Ekologigruppen. Syftet är att 
vattenfrågorna skall ny lyftas såsom grönstrukturen tidigare gjort. 
 
Ingen deltagare från Länsstyrelsen närvarande. 

 
4. Genomgång av VP 2015  

 
 Naturkartan 

Rikard Dahlén är kontaktperson. Det planeras en lansering av Naturkartan Gröna kilarna 
under april och fototävling där föreningarna uppmuntras vara med och bidra med bilder och 
kunskap. Mer information om detta kommer.  
 

 Vandringsleder 
Presentation av den inventeringsrapport som gjorts. Roslagsledsgruppen framhåller att de vill 
vara med i den fortsatta planeringen. Isabelle Eriksson är kontakperson. 
 

 NaR 
Natur på recept. Projektet pågår i Täby och förhoppningen är att det skall spridas till andra 
kommuner. Elin Dagerhamn är kontaktperson. 
 

 Ekologiska landskapssamband 
Analyser och rapport finns klar. Planen för 2015 är att skapa en åtgärdsdatabas för hur 
materialet skall kunna användas för planering i kommunerna. Kontaktpersoner är Linn Borg 
och Jan Bergsten. 
 

 Kilanalys 
Projektet ligger vilande under året. Kontaktperson är Mårten Pehrsson. 
 

 Studieresan 
Studieresan för föreningar, tjänstemän och politiker är planerad till den 22 maj. Temat är 
Ekologiska landskapssamband samt exempel på projekt inom samverkan. Anders dagsberg är 
kontaktperson. 



 
5. Hur arbetar vi vidare? 

Arbetsgrupperna kring de olika projekten är i dagsläget inte klara.  
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

7. Nästa möte 
Nästa referensgruppsmöte är den 20 oktober kl 15- 17. Plats är ännu inte bestämd. 
 
 
Vid anteckningarna, Linn Borg 
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