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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2019 
 

Täby Naturskyddsförening (TNF) har under året haft elva 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. 

 

 

PROGRAMAKTIVITETER 

Livet i Östersjön – hur mår invånarna i vårt närmsta hav  

Föreläsningen onsdagen den 23 januari i Tibble gymnasium. 

Charlie Wijnbladh kom till oss och tog upp några exempel på fiskar och andra djur samt 

växter som finns i Östersjön. Vi fick veta hur de lever, fortplantar sig och om de "mår bra" 

eller har det jobbigt med tanke på vad vi människor ställer till med. 

 

Holkhögskolan söndagen den17 februari var det full aktivitet med snickrande av mesholkar 

och bon för solitärbin. Foton mm finns på hemsidan under rubriken ’Aktiviteter’och därunder 

fliken ”Täby Holkhögskola 2019”. 

 

Naturvårdsarbete i Viggbyholms ekbacke. 

Aktiviteterna i ekbacken i Viggbyholm 2019 till förmån för jätteekarna och den biologiska 

mångfalden i dessa numera sällsynta naturtyper, samlade ett 25-tal intresserade aktiva 

personer under de 4 insatstillfällena. De allra flesta deltagarna är medlemmar i TNF och/eller 

THF Täby Hembygdsförening.  

 

Under vintern/våren 2019 har naturen i ekbacken påverkats på två sätt: nyårsstormen med 

åtföljande vindfällen och omvårdnadsinsatser för två av våra jätteekar. Utredning under 2018 

av “hälsoläget” för våra äldsta “patienter” (jätteekarna) resulterade bl.a. i att kunniga personer 

från Trädmästarna AB i mars utförde en försiktig stabiliseringsinsats av Täbys äldsta ek och 

tog bort torra grenar som utgjort en säkerhetsrisk över en rid- och promenadväg, samt utförde 

stabilisering av en annan av de äldsta ekarna. 

 

Fågelexkursioner ledda av Hans-Erik Nordin. 

 Fågelspaningen vid Ullna Strand söndagen den 12 maj. 

 Besök i Hagby ekopark, lördagen den 18 maj. 

 Spaning efter höstens flyttfåglar, söndagen den 6 oktober 
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Övrigt ute i naturen. 

 Kusträddardagen 4 maj 

 Rydboholm park, guidning tillsammans med kretsarna i Österåker och Vaxholm den 

19 maj drog ca 70 personer. 

 Mindfulnessvandring i Hägernäs lördagen den 2 juni och 7 september. 

 Blomstervandring i Skålhamra kvighage tillsammans med THF onsdagen den 5 juni.  

 

Naturskyddsföreningens Rikskonferens i Kristianstad 10-12 maj. 

TNF skickade två representanter till Naturskyddsföreningens Rikskonferens i Kristianstad 10-

12 maj, Kathrin Wemgård och Elisabeth Johansson. 

 

Tema: Klimat och biologisk mångfald är kopplat till allt vi gör. Gäller både land och vatten. 

 

Den biologiska mångfalden vävs samman till våra ekosystem och landskap. Det är denna 

mångfald som i samspel med klimatet bildar den levande väven på planeten. Den ger oss 

alltifrån våra blandskogar, våtmarker och fjällnära skogar, till regnskogar, savanner och 

korallrev i tropikerna. Kort och gott, den biologiska mångfalden är legobitarna som bygger 

planeten så som vi känner den./ Johan Rockström 

 

Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. 

Göran Sanberg, Hasse Nordin, Kerstin Olsson och Einar Fries var på plats i Stolpaskogen i ett 

samarbete mellan kommunen, TNF, THF och Friluftsfrämjandet. 

Flera skolor hade hörsammat kommunens inbjudan. Ca 160 barn från årskurs 2, 4 och 5 

deltog i skogen. De delades upp i flera grupper för olika aktiviteter, fåglar, träd, skog och 

klimat bla. 

 

Miljödag i Näsbyparks C den 5 okt 

I samband med Miljövänliga veckan anordnade Täby Naturskyddsförening och Täby 

kommun en miljödag med tema ”Hållbar konsumtion och livsstil” i samarbete med 

Näsbypark Centrum. Tanken var att skapa en mötesplats för att inspirera till ett utökat 

miljöarbete både lokalt och hos centrumets verksamheter. Aktiva från TNF var Louise Ivstam,  

Kathrin Wemgård och Anders Wallin. Dagen finns dokumenterad på vår hemsida under 

”Aktiviteter”. 

 

Upprop om klimatet 

Ett upprop om klimatet har sänts till Täby kommuns politiker i fullmäktige och 

kommunstyrelse. 

Vår förhoppning är att Täby kommuns politiker prioriterar klimatfrågan med den absoluta 

ambitionen att innebörden i Parisavtalet ska realiseras!  

Uppropet finns på vår hemsida under fliken ’Vi bevakar’ 

  

https://www.svd.se/naturen-sjalv-ar-basta-klimatkampen/
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Temakväll: Antropocen och klimatkris, den 12 november kl. 19.00 

Sverker Sörlin skrev nyligen boken Antropocen, en geologisk tidsålder orsakad av 

människans extrema och destruktiva utnyttjande av jordens resurser där användningen av 

fossila bränslen är en avgörande del. Med sina djupgående kunskaper i miljöhistoria, sitt 

engagemang i klimatfrågan samt uppdrag i Klimatpolitiska rådet är Sverker Sörlin en 

betydelsefull person i vår nutid. 

På temakvällen deltog ca 85 personer. 

 

Adventskaffe och bildföredrag, tisdag den 3 december kl. 19.00–21.00 

Vi fick besök av Stefan Paulin som berättade om fåglar i vår närhet.  

Ett välbesökt arrangemang tillsammans med THF, ca 40 personer kom.  

 

PROJEKT 

Viggbyholms ekbacke. I samråd med markägaren har TNF och THF Täby Hembygds-

förening 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. Dessutom ger vi ett 

betydande stöd till att bevara den biologiska mångfalden inom vår del av Uppland.  

 

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.  

 

Skolprojektet 

Skolprojektet på Åva genomfördes i år den 13 november. Film finns på vår FB-sidan ’Täby 

Naturskyddsförening’. 

”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, elever från Röda 

Korsets folkhögskola, representanter från WWF och SIDA. Cirka 250 elever och lärare deltog 

vid föreläsningar och workshops.  

 

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 Rösjökilen på vår hemsida under fliken ’Vi bevakar’. 

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. 
 

Mindfulnessvandringar.  Irja Nordin deltar som ledare i projektet. 
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REMISSER OCH YTTRANDEN  

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

http://taby.naturskyddsforeningen.se/ 

 Strömmingen 1-7 mfl skickat in till kommunen 11 juni 

 Kraftledningen Hagby-Ensta-Arninge skickat in till kommunen 4 oktober 

 

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. 

Naturskyddsföreningen Riks skogspris 2019 tilldelades Cecilia Lundin och Täby kommun, för 

ett fantastiskt arbete med tätortsnära skogar och öppna landskap. 

 

ÅRSMÖTET 

Programpunkt innan årsstämman:  
Täby kommuns jägmästare Cecilia Lundin och kommunekolog Yolanda Karlsson  

berättade och visade bilder om vad som är på gång i Täby kommun gällande ”Grön 

infrastruktur”. 

 

Årsmötet den 5 mars 2019 leddes av Eva-Kristina Portén. 

 

  

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

 

Styrelsen har sedan årsmötet den 5 mars 2019 haft följande sammansättning 

 

Ordförande   Göran Sandberg 
Kassör   Anders Wallin 

Sekreterare   Kathrin Wemgård 

Övriga ledamöter Hans-Erik Nordin, Einar Fries och Karl Hellström. 

Suppleanter Louise Ivstam och Ragnvald Pettersson  

 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Kerstin Olsson och Bertil Stavre 

Valberedning   Eva-Kristina Portén och Elisabeth 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 

Holkhögskolan  Anders Wallin, Dag Fries 

Kusträddardagen   Louise Ivstam 

Miljödagen   Louise Ivstam 


