
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VALLENTUNA NATURSKYDDSFÖRENING, mars 

2010-mars 2011. 
 

Medlemmar 
 

Föreningen hade 943 medlemmar vid årsskiftet 2010/2011. Detta är en ökning med 36 sedan föregående 

årsskifte. Av dessa var 503 huvudmedlemmar och 440 familjemedlemmar. 
 

Styrelse och övriga uppdrag 
 

Styrelsen har sedan årsmötet, 16 mars, haft följande sammansättning: 

Ordförande: Margareta Lysell 

Vice ordförande: Bo Eknert 

Kassör: Lars-Erik Björkhem 

Sekreterare: Stina Fritz 

Ledamot: Sven Blomqvist 

Ledamot: Ida Carlén 

Ledamot: Åke Carlestam 

Ledamot: Peter Loreman 

Ersättare: Lena Bäckbom 

Ersättare: Charlotte Casserfelt 
 

Revisor: Ingemar Ramström 

Revisor: Alf Sigling 

Revisorssuppleant: Åke Nibblinger 
 

Valberedning: Alf Sigling (sammankallande), Katrin Brandberg  
 

Styrelsesammanträden 
 

Under verksamhetsåret har följande sammanträden hållits: 

- kretsstämma 16/3 

- 9 styrelsesammanträden: 8/4, 3/5, 3/6, 23/8, 8/9, 12/10, 9/12, 26/1, 9/3 
 

Programaktiviteter  
 

Ett höst- och ett vårprogram har skickats ut till medlemmarna. Information om programaktiviteter har också 

förts in på föreningens hemsida samt i lokaltidningen. Till de medlemmar som har anmält e-post har även en 

påminnelse inför varje aktivitet skickats under hösten. Totalt har programmen omfattat 13 aktiviteter varav två 

har varit Natursnoksaktiviteter och främst riktats till barn. Natursnokarna har drivits tillsammans med Täby 

naturskyddsförening. 
 

16 mars, Årsmöte samt föredrag, tillbakablickar från avgående ordförande, c:a 20 deltagare 

27 mars, deltog Naturskyddsföreningen i Earth hour tillsammans med Vallentuna församling, totalt 30 

deltagare 

18 april, Natursnokarna hade fågelutflykt till Angarn, 5 familjer deltog 

19 maj, Vandring i Vedas kulturlandskap med Maria Rydell, 29 deltagare 

29 maj, utflykt till Rösjökilen, inställd på grund av för få anmälda 

20 juni, Botanisk utflykt till Riddersvik tillsammans med universitetsföreningen Cames Mullvades, 10 

deltatare varav 5 från Vallentuna Naturskyddsförening 

14 augusti, Traditionellt slåtter i Björkbyområdet med efterfäljande slåttergille,  c:a 5 deltagare 

18 september, svamputflykt, 5 deltagare 

3 oktober, Natursnokarna hade utflykt med höstfåglar i Angarn, 5 familjer deltog 

7 oktober, Ingemar Lind visade film om fjällräv, 20 deltagare 

17 oktober, Utflykt till Hjälstaviken tillsammans med studentföreningen Cames Mullvades, 7 deltagare totalt 

17 november, Sigrid Valve, miljöplanerare i Täby, berättade om de åtgärder som hittills gjorts i 

Vallentunasjön, 25 deltagare 

20 november, Studiebesök på Käppala reningsverk tillsammans med Danderyds Naturskyddsförening, totalt 

12 deltagare varav 3 från Vallentuna   
 



Övrig verksamhet och projekt 
 

Kretsen har under året medverkat i projektet ”Skogen som klassrum” tillsammans med Naturskyddsföreningen 

riks och Naturskoleföreningen och tre skolor har deltagit i fortbildning i utomhuspedagogik; Kårstaskolan, 

Gustav Vasaskolan och Karbyskolan.  
 

Inför valet tog styrelsen fram en enkät med frågor som skickades till samtliga partier i kommunen. Vi fick till 

sist svar från alla partier utom två. Sammanställning av svaren presenterades i höstens Bulletin samt på 

kretsens hemsida och Mitt i Vallentunasteget skrev en artikel om enkäten. Enkäten berörde bla frågor om 

tätortsnära natur. 
 

Kretsen har deltagit i arbete med Rösjökilen och Angarnkilen tillsammans med Naturskyddsföreningens 

länsförbund samt kommunerna i de berörda kilarna. Bla ska det tas fram en utflyktskarta och internetsajt för 

Angarnkilen. 
 

Konferenser 
 

Bo Eknert representerade kretsen på kretskonferens på Naturskyddsföreningens länsförbund 

Bo Eknert representerade kretsen vid Naturskyddsföreningens länsstämma.  

Margareta Lysell representerade kretsen vid Naturskyddsföreningens riksstämma i Gävle.  

Bo Eknert deltog i Naturskyddsföreningens höstkonferens. 
 

Skrivelser, remisser, rapporter 
 

Föreningen har under året lämnat följande skrivelser: 

- till kommunen med synpunkter på detaljplan för Tingvallaområdet 

- till kommunen med synpunkter på detaljplan för Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats. 
 

Hemsida 
 

Hemsidan, www.naturskyddsforeningen.se/vallentuna , har under året lagts över på en ny server och fått nytt 

utseende. 
 

Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi har 2010 baserats på återbäring av medlemsavgifter från riksföreningen samt gåvor från 

Åke Carlestam och Sven Blomqvist. 
 

Bidrag för programaktiviteter har erhållits från kommunens kulturnämnd. 
 

För detaljer om föreningens ekonomi hänvisas till den separata ekonomiska redovisningen. 

 

 

 

 

___________________              ____________________              ______________________ 

Margareta    Lysell, ordf                         Bo Eknert, vice ordf.                                Lars-Erik Björhem, kassör 

 

 

 

 

___________________            ____________________               _______________________ 

Stina Fritz,   sekr                                   Sven Blomqvist                                         Ida Carlen               

 

 

 

 

___________________             ____________________ 

Åke T Carlestam                                         Peter Loreman                               

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/vallentuna

