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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2021 
 

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

Vissa har fått genomförts digitalt pga Corona-läget. 

Vi har tyvärr inte kunnat genomföra alla programaktiviteter enligt vårt tryckta årsprogram pga 

Corona-läget. Vårt tryckta program skickas ut till alla medlemmar under augusti-september 

samt läggs ut på biblioteken och på en del andra ställen. 

Varje aktivitet har annonserats på vår webbplats. På hemsidan har framgått om aktiviteten kan 

genomföras eller är inställd. Vi har inte kunnat annonsera våra aktiviteter i lokaltidningen  

Mitt i Täby på grund av annonsstopp pga Coronan. 

 

Vi har arbetat med olika projekt, besvarat remisser från kommunen och deltagit i konferenser 

och möten, flertalet digitalt. 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, 

Naturskyddsföreningens Riksavdelning och Täby kommun. Vi har i alla delar av vårt arbete 

försökt bevara och främja naturen i Täby. 

Vid december månads början hade vi 1124 st huvudmedlemmar och 557 st familje-

medlemmar, totalt 1681 st. 

Styrelsen har under 2021 framgångsrikt genomfört arbetet med att nå samtliga medlemmar 

via sms för att uppdatera vårt medlemsregister med aktuella mejladresser. 

 

PROGRAMAKTIVITETER 

Holkhögskolan, blev inställd pga Corona-läget. 

 

Naturvårdsarbete i Viggbyholms ekbacke. 

Genomfördes 21/3 och 10/10, totalt deltog 17 personer på de två dagarna. 

 

Vandring längs Stolpaleden 27/3, genomfördes. 17 personer deltog. 

 

Vandring längs planerad kraftledning 17/4, inställd pga att Energimyndighetens beslut ej 

är klart, väntas ta ca 1-1,5 år. 

 

Nordiska kusträddardagen genomförd 8/5, solen sken och vi fick ihop 13 säckar brännbart 

och 3 säckar plast samt burkar, glas och div annat skräp, se bilder på hemsidan 

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/arets-program/nordiska-kustraddardagen/. 

Till vår glädje kom ca 31 vuxna förutom ett flertal barn.  

 

Fågelexkursioner ledda av Hans-Erik Nordin. 

 Fågelspaningen vid Ullna Strand söndagen den 16 maj, 10st deltog och vi såg den 

mindre hackspetten och hörde näktergalen mfl totalt 27 olika fåglar hördes. 

 Besök i Hagby ekopark, lördagen den 22 maj. 8 st deltog och 29 fågelarter hördes. 

 Spaning efter höstens flyttfåglar, lördagen den 2 oktober, 7 st deltog. 

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/arets-program/nordiska-kustraddardagen/
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Övrigt ute i naturen. 

 Prästgårdssjön: Styrelsen blev guidade av ekolog Yolanda Karlsson från Täby 

kommun. Yolanda berättade om arbetet som kommunen planerar för området. 

Info finns på: https://www.taby.se/nyheter/2021/februari/delvis-borttagning-av-

baverdamme-i-taby-prastgards-naturreservat/ 

 Smaka på Riddersholm den 22 maj genomfördes i samarbete med Österåker NF. 

 Bogesundsrundan 2021: 

1800:-inkommit för skötsel av Bogesundsrundan från SFV(Statens Fastighetsverk). 

3 st inspektionsrundor har genomförts. 

Bogesundsrundan innebär att vi åtagit oss att vandra Frösviks-, Stortallsrundan  och 

Råholmastigen. Där ska TNF rapportera upptäckta 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). 

 Blomstervandring i Skålhamra kvighage den 27 maj, 12 st deltog. 

 Vandra i Täbyberg 2 och 23 oktober, totalt deltog 12 personer. 

 Guidning vid dagvattendammarna i Gribbylund av Andreas Jacobs från Täby kommun 

den 1oktober, 35 st deltog. 

 Temakväll 17 nov i Åva föreläsning med Staffan Laestadius, ca 55 st deltog. 

 Adventskaffet den 30 november blev inställt pga rådande Covid-läge. 

 

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.  

Vinterperioden 2021 har varit ovanlig på flera sätt. Snö - har kommit, och blev kvar rätt länge 

på våren 2021. Kyla - mer än på många år. 

Ekbacken i Viggbyholm ökar stadigt i betydelse. Nyckelbiotoper som denna blir mer och mer 

viktig för mångfalden av arter och för spridning av sällsynta arter! 

Under hösten 2020 påbörjade TNF ett utvidgat samarbete med Täby kommun, markägaren 

Viggbyholms gård och entreprenören Naturskog AB, med under senhösten ökad skötselinsats 

(främst röjning av buskar) som resultat. Samarbetet med Täby kommun har påbörjats med 

fokus på utveckling av kartor och planer över V-holms ekbacke. 

Trädmästarna AB har under hösten 2021 genomfört en ny form av skötselinsats, s k 

veteranisering, som främst berör ekbackens ekbestånd, med Täbys äldsta ek, ca 500 år. 

 

Skålhamra Kvighage. TNF har tillsammans med Täby Hembygdsförening medverkat i 

skötseln av Skålhamra Kvighage. Under 2021 har 15 st rensningstillfällen genomförts vilket 

resulterat i 172 mantimmars arbete. 
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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. Under året har möten skett 

med bl.a. politiska partier representerade i Täby kommunfullmäktige. 

 

Skolprojektet 

Skolprojektet på Åva gymnasium genomfördes i år den 11 november med samtliga elever i 

årskurs 1 på Åva.  

Se på vår hemsida: https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/arets-program/skolprojektet/en-

dag-for-varldens-basta-2021/. 

”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. I år har arbetet genomförts i samverkan med skolans naturlärare, representanter 

från många organisationer, bl.a. WWF, Röda Korsets folkhögskola, Skärgårdsstiftelsen, Grön 

ungdom, SIDA-Alumni och Jordens vänner. Cirka 400 elever och lärare deltog. 

 

Storstockholms Gröna kilar och Ekologiska landskapssamband. Tillsammans med våra 

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

utveckla Gröna kilarna. Hasse Nordin och Elisabeth Johansson deltog i Gröna kilarnas dag 

den 6 okt. 

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. 
 

REMISSER OCH YTTRANDEN  

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

 ÖP-2050 för Täby och Täbys omarbetade ÖversiktsPlan-2050: 

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/taby-oversiktsplan-2050/ 

 Tornugglan, Näsby Allé: 

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/tornugglan/ 

 Sågtorp 2 m.fl, Roslags-Näsby: 

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/sagtorp-2-roslags-nasby/ 

 

BRA MILJÖVAL 

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

Arninge, Willys Turebergsvägen och Willys i Täby C samt ICA Stop granskats. Dessa fyra 

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. 

  

https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/taby-oversiktsplan-2050/
https://taby.naturskyddsforeningen.se/start/remisssvar/tornugglan/
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HEMSIDAN och FACEBOOK 

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. 

Vi finns även på Facebook som ”Täby Naturskyddsförening”. 

 

EKONOMI 

Ekonomin är god. 

 

ÖVRIGT 

TNF fortsätter sitt medlemskap i Nordisk viltrehabilitering: https://viltrehab.se/ och  

Täby Föreningsråd. 

 

ÅRSMÖTET 

Årsmötet genomfördes tisdagen den 2 mars 2021 via Zoom. 

 

STYRELSE, FUNKTIONÄRER OCH ARBETSGRUPPER 

 

Styrelsen har sedan årsmötet den 2 mars 2021 haft följande sammansättning 

 

Ordförande   Göran Sandberg 
Kassör   Anders Wallin 

Sekreterare   Kathrin Wemgård 

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

Louise Ivstam och Ragnvald Pettersson 

Suppleanter Elisabeth Johansson 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer   Kerstin Olsson och Bertil Stavre 

Valberedning   Eva-Kristina Portén 

 

Ansvariga för våra arbetsgrupper mm har under året varit 

Fåglar, skog, fågelholkar  Hans-Erik Nordin 

Stora träd, ekar  Einar Fries 

Klimat   Göran Sandberg 

Handla miljövänligt  Eva-Kristina Portén 

Energi   Kathrin Wemgård 

Webbplats   Anders Wallin och Cecilia Wemgård 

Holkhögskolan  Anders Wallin, Dag Fries 

Kusträddardagen   Louise Ivstam 

Miljödagen   Louise Ivstam 

http://taby.naturskyddsforeningen.se/
https://viltrehab.se/

