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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018 
 

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

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

under augusti-september samt läggs ut på biblioteken och en del andra ställen. 

Varje aktivitet har också annonserats i lokaltidningen Mitt i Täby 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 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 2018 enligt Riksföreningen 2159 medlemmar, (2017 var vi 2120 medlemmar) 

(1150 ordinarie medlemmar, 1005 familjemedlemmar och 4 ständiga medlemmar). 

 

TNF har tilldelats Täby kommuns Miljöpris 2018 ’för sitt långvariga och ihärdiga arbete för 

en bättre miljö, lokalt och globalt’. 

 

PROGRAMAKTIVITETER 

 

Föreläsningen ’Vad är det egentligen som händer med den svenska skogen’ med Sebastian 

Kirppu måndagen den 8 januari i Tibble gymnasium blev välbesökt. 

 

Vid Holkhögskolan söndagen den18 februari var det full aktivitet med snickrande av 

mesholkar och bon för solitärbin. Foton mm finns på hemsidan under rubriken 

’Aktiviteter’/fliken ”Täby Holkhögskola 2018”. 

 

Naturvårdsarbete i Viggbyholms ekbacke. 

 

2018 års aktiviteter till förmån för jätteekarna i Viggbyholm samlade ett 30-tal 

intresserade aktiva personer under de 4 insatstillfällena samt till en utredning av 

“hälsoläget” för våra äldsta “patienter” (jätteekarna). De allra flesta deltagarna är 

medlemmar i TNF och/eller THF Täby Hembygdsförening. 

Under vårens två insatstillfällen var vi sammanlagt 16 personer (10+6) som deltog 

(25/3 och 12/4). 
Under höstens två insatstillfällen var vi sammanlagt 12 personer (7+5) som deltog 

(14/10 och 11/11). 

Parallellt med att fälla för jätteekarna och efterföljarna skuggande och störande träd, röja 

snabbväxande sly och dra grenar och ris till högar, har några av oss arbetat för att hitta 

former för “individuell hälsovård” till de äldsta och mest behövande ekarna. Nu är vi på 

god väg med det, bl a genom utlovat stöd från Länsstyrelsen till vår gamla U-ek (som 

delar sig till två stammar ca 2,5 m över marken).   
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Fågelexkursioner ledda av Hans-Erik Nordin. 

 Fågelspaningen vid Ullna Strand lördagen den 13 maj. 

 Besök i Hagby ekopark, lördagen den 18 maj. 

 ’Spaning efter höstens flyttfåglar’ lördagen den 6 oktober 

 

Övrigt ute i naturen. 

 Mindfulnessvandring i Hägernäs lördagen den 26 maj och 8 september. 

 Blomstervandring i Skålhamra kvighage tillsammans med THF torsdagen den 24 maj.  

 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 SFV(Statens Fastighetsverk). 

 På Fladdermusvandringen torsdagen den 23 augusti vid Näsby Slott. 

 

Temakväll: Hoppet om förändring, den 21 november kl. 19.00 

Föreläsare var Johan Ehrenberg, författare, publicist, journalist och debattör. Johan har sedan 

länge ett starkt klimatengagemang, föreläste delvis utifrån sin bok ”Hoppet – en bok om hur 

du räddar världen”. Johan beskrev klimatfrågans allvar men också hur var och en kan vara 

aktiv, ge sitt bidrag till en lösning. En betoning fanns på solenergi. 

 

På temakvällen med Johan Ehrenberg deltog ca 85 personer. 

 

Adventskaffe och bildföredrag, tisdag den 4 december kl. 19.00–21.00 

Vi fick besök av Christer Brostam som kom och visade vackra fågelbilder.  

Vi hade även försäljning av vår Biman honung samt fågelmat. 
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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 2018 genomfördes fem arbetspass, varav fyra var annonserade. 

Dessutom gjordes med hjälp av en ekexpert från Trädmästarna en “hälsoundersökning” av de 

fyra äldsta ekarna inom vårt skötselområde. Det känns som om förutsättningarna för de gamla 

jätteekarna och efterföljarna att få leva vidare är goda. 

 

Skålhamra Kvighage. TNF har tillsammans med Täby Hembygdsförening medverkat i 

skötseln av Skålhamra Kvighage.  

 

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. 

 

Skolprojektet 
”En dag för världens bästa!” är ett flerårigt projekt som sedan länge genomförs på Åva 

gymnasium med elever från främst årskurs 1.  Syftet är att öka kunskap om global 

uppvärmning och hållbarhetsfrågor för att skapa vilja hos gymnasieungdomar att engagera sig 

i frågorna. Arbetet genomförs i nära samarbete med skolans naturlärare och elever från Röda 

Korsets folkhögskola.  Cirka 250 elever deltog vid föreläsningar och workshops. Även Täby 

kommuns miljöchef, Gregor Hackman deltog. 

 

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

Erik Nordin), Täby Orientering (Anders Nilsson) och Friluftsfrämjandet (Jill Westermark) 

och har under 2018 haft möte med kommunen under ledning av Cecilia Lundin, jägmästare 

Täby kommun. 

Skogsgruppen (Hasse, Einar) har varit ute på flera ställen, bla Gullsjön och Karby ridskola 

tillsamman med Cecilia Lundin och Yolanda Karlsson från kommunen. 

De inhägnade områdena under kraftledningen i Gribbylund, som en del undrat över, är sk. 

försöksområden för att se vilka växter som trivs i kraftledningsgator. 

 

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 deltagit i de möten som genomförts under året. 

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. 

 

Digitala kartor och information om Gröna kilarna finns att hämta på 

http://naturkartan.se/grona-kilar 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/rosjokilen/
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Stolpaskogen. Mer information finns på http://www.taby.se/stolpaleden 

 

Mindfulnessvandringar.  Irja Nordin deltar som ledare i projektet. 

 
REMISSER OCH YTTRANDEN 
 

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

http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 

 Bevakat strandskyddet vid Vallentunasjön /Sjöberg, överklagat till LST 

 Skarpäng 60:19 en telemast precis vid Myrlejonets lekplats och dagis 

 

BRA MILJÖVAL 

Varje år granskas butiker i Sverige som Bra Miljöval Livsmedelsbutik. I Täby har Willys i 

Arninge, Willys Turebergsvägen och ICA Stop granskats. Dessa tre butiker har valt att bli 

certifierade. Det finns förstås fler butiker i Täby som är bra men som inte valt att bli 

certifierade av Naturskyddsföreningen.  

Vi kontrollerar att butikerna har ett stort utbud av miljömärkta varor från i stort sett alla 

varugrupper. Miljömärkning och tydlig skyltning är viktigt samt att avfallshanteringen och 

hygienen sköts i butikerna. 

 

HEMSIDAN 

Vår hemsida http://taby.naturskyddsforeningen.se/ uppdateras regelbundet under året.  

Våra samtliga remissyttranden, frågor som vi bevakar samt våra aktiviteter m.m. hittar du på 

hemsidan. 

 

EKONOMI 

Ekonomin är god. 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. 

TNF skickade en representant till Naturskyddsföreningens Riksstämma 14-15 juni. 

TNF har stött Biman-projektet och då erhållit honung som sålts på adventskaffet samt givits 

bort som gåva till föreläsare. 

  

http://taby.naturskyddsforeningen.se/
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ÅRSMÖTET 

Christer Brostam visade sina fina fågelbilder och berättade händelser runt dessa innan 

årsmötet. 

 

Årsmötet den 6 mars 2018 leddes av Eva-Kristina Portén. 

 

STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 

 

Styrelsen har sedan årsmötet den 6 mars 2018 haft följande sammansättning 

 

Ordförande   Vakant 

Vice ordförande  Vakant 
Kassör   Anders Wallin 

Sekreterare   Kathrin Wemgård 

Övriga ledamöter Hans-Erik Nordin, Einar Fries, Göran Sandberg och 

Karl Hellström. 

Suppleanter Inge-Britt Smedmark,  

Fältbiolog   Någon fältbiolog har inte utsetts under 2017. 

 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Bertil Stavre och Kerstin Olsson  

Valberedning   Eva-Kristina Portén 

 

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 

Holkhögskolan  Anders Wallin, Dag Fries 

 

 

 
Täby den 12 februari 2019, reviderad 6 mars avseende rubrik ’Bra miljöval’ 

 
Kathrin Wemgård 


