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Verksamhetsberättelse 2016 för Naturskyddsföreningen Vallentuna 

MEDLEMMAR 

Föreningen hade 1071 (1115 år 2015) medlemmar vid årets utgång vilket är en minskning med 44 
medlemmar från föregående årsskifte. Av dessa 1071 medlemmar var 568 (574) fullbetalande.  
 

STYRELSE OCH ÖVRIGA UPPDRAG 

Styrelsen har sedan föreningens årsstämma den 16 mars 2016, haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:   Margareta Lysell 
Vice ordförade:  Bo Eknert 
Sekreterare:   Katrin Brandberg 
Kassör:   Birgitta Skärborn 
Ledamot:   Åke T Carlestam 
Ledamot:   Åke Nibblinger 
Ledamot:   Jessica Einebrant 
Ledamot:   Sigrid Andréen (webbansvarig) 
Suppleant:  Jan Hultgren 
 
Revisor:  Ingemar Ramström 
Revisor:  Bengt Dahlbäck 
Revisorssuppleant: Alf Sigling 
 
Valberedning: Ola Nordstrand (sammankallande), Katarina Heissenberger 
 

STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Under verksamhetsåret har följande sammanträden hållits: 

 Kretsstämma 16/3 

 Styrelsen hade 10 sammanträden under verksamhetsåret:  
20/1, 24/2, 6/4, 10/5, 15/6, 10/8, 20/9, 19/10, 22/11 och 14/12. 
 

PROGRAMAKTIVITETER 

Ett vår- och ett höstprogram har skickats ut till alla medlemmar i form av Naturbulletinen. Information 
om föreningens aktiviteter har ochså aviserats på föreningens hemsida samt i lokaltidningar och på 
upplevvvallentuna.se. De medlemmar som har anmält e-postadress har även fått påminnelse via mail 
inför kommande aktiviteter. Vissa aktiviteter har även affischerats. Totalt har föreningen ordnat, deltagit 
i eller samarrangerat 23 aktiviteter under året. 
 
 
20 februari Kroknäbbarnas tid, utställning Kulturhuset 20/2-7/5. Samarrangemang med Vallentuna 

kommun 
16 mars Kretsstämma. Föredrag ”Utter i våra vatten” av Anna Roos, Naturhistoriska Riksmuseet 
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19 mars Earth Hour, med film om ljuskällor innan el och fotogen, samt ”candle-light dinner” i 
Mathiasgården 

2 april Fågelexkursion i Angarn, samarrangemang med Angarngruppen och Stockholms 
ornitologiska förening 

9 april Kroknäbbar i krokarna, föredrag om rovfåglar av Stefan Paulin. Arrangör Angarngruppen 
13 april Vad gör en jourhavande biolog, föredrag av Didrik Vanhoenacker, Naturhistoriska 

Riksmuseet 
16 april Klädbytardag i Kulturhuset 
30 april Natursnokar på besök i Kulturhuset, aktiviteter i anslutning till utställningen 

Kroknäbbarnas tid 
7 maj Skogsvandring i Össeby-Garn, arrangör STF Stockholm Nordost 
15 maj Utflykt till Ubbysjön, samarrangemang med Angarngruppen 
27 maj Nattvandring i Össeby-Garns skogar, arrangörer STF Stockholm Nordost och Stockholms 

vandrarförening 
4 juni Trollsländor, exkursion i arrangemang av Angarngruppen 
6 juni Invigning Smultronställen i Vallentuna, fotoutställning i Kulturhuset 
8 juni Barnaktivitet i Åbybergskyrkan, småkryp i trädgården 
11 juni Floran i Björkby, vandring i naturreservatet Björkby-Kyrkviken 
10 juli Växt- och fjärilsexkursion i Skesta hage, arrangörer Angarngruppen 

och Össeby hembygdsförening 
17 augusti Slåtterdag i Björkby, samarrangemang med Vallentuna församling, Hembygdsföreningen 

och Parkförvaltningen. "Svettig rapport från slåtterängen 2016" har lämnats till 
föreningen, Hembygdsföreningen och kyrkorådet 

3 september Pilgrimsdagen i Frösunda, informationsbord 
24 september Höstfest i Vallentuna centrum, informationsbord och uppföljning av tävlingen 

”Smultronställen i Vallentuna” 
6 oktober Fjället i mitt hjärta, film och bildvisning med Ingemar Lind, samarrangemang med 

Angarngruppen 
9 oktober Sällsamma svampar i Sunnarby skogen, samarrangemang med Naturskyddsföreningen 

Roslagen 
29 oktober Vandring i Lindholmen - ett smultronställe i Vallentuna, uppföljning av tävling och 

utställning 
12 november Besök i miljöanpassat hus i Kårsta, Jens Reutercrona visar sitt hus byggt på 

timmerstomme från Västergötland 
 

ÖVRIG VERKSAMHET OCH PROJEKT 

Fototävlingen ”Smultronställen i Vallentuna” pågick fortsatt under våren 2016 och avslutades med en 
fotoutställning i Vallentuna Kulturhus. 

Föreningen har fortsatt att driva frågan om Naturskola i kommunen (se även under Skrivelser och 
remisser), och kommer fortsätta det arbetet under 2017. 

Föreningen har också inlett kontakt med kommunen, till att börja med på tjänstemannanivå, angående 
innehållet i Grönplanen, den del av kommunens översiktsplan som specifikt handlar om naturens roll i 
den kommunala planeringen. 
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SAMARBETEN 

Under året har föreningen samarbetat med Angarngruppen, bland annat genom att samarrangera 
föredrag och vandringar. Föreningen har också fortsatt sitt samarbete med Vallentuna församling 
framförallt kring aktiviteterna Earth Hour och Slåtter i Björkby. Under året har vi också ordnat aktiviteter 
tillsammans med Össeby och Vallentuna Hembygdsföreningar, STF Stockholm Nordost, Stockholms 
Ornitologiska förening och Stockholms Vandrarförening. 
 

KONFERENSER 

20 februari Kretskonferens, ”Hur står det till med rovdjuren i länet?”. Åke Nibblinger deltog. 
16 april Naturskyddsföreningens Länsstämma. Bo Eknert och Margareta Lysell representerade 

kretsen. 
18 maj Elverkets bolagsstämma. Birgitta Skärborn representerade kretsen. 
18 oktober Konferens anordnad av Länsstyrelsen angående restaurering av Angarnssjöängen. Bo 

Eknert deltog. 
27 oktober Konferens Länsstyrelsen ”Stad, land och natur 2050” angående det uppdrag alla 

länsstyrelser fått av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för arbete med grön 
infrastruktur, att redovisas senast 1/10 2017. Bo Eknert deltog. 

 

SKRIVELSER OCH REMISSER 

Föreningen har under året lämnat följande skrivelser/yttranden: 
Remissvar till kommunen med synpunkter gällande Program för centrala Vallentuna 
Remissvar till kommunen med synpunkter gällande Kristinebergsskogen, byggande etapp 1 och 2. 
Remissvar angående deponi i Karby, KGR Entreprenad. 
Remissvar till Trafikverket angående väg 268 
Insändare i Vallentuna Nyheter och Vallentuna Nya angående planerad bebyggelse i Kristinebergs-
skogen. 
Brev till kommunstyrelsen och BUN (Barn- och ungdomsnämnden) i april och under hösten angående 
uppdraget från kommunfullmäktige till BUN 2013 att utreda förutsättningarna för Naturskola i 
kommunen. Föreningen har inte fått något svar. 
 

HEMSIDA 

Hemsidan vallentuna.naturskyddsforeningen.se har hållits uppdaterad med aktuell information och 
föreningsaktiviteter under året.  

 

MEDIA 

I november skickades en insändare till Vallentuna Nyheter samt Vallentuna Nya som handlade om 
Naturskyddsföreningens syn på det planerade bostadsbyggandet i Kristinebergsskogen. 
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EKONOMI 

Föreningens ekonomi har under året baserats på återbäring av medlemsavgifter från Riksföreningen. 
Bidrag för programaktiviteter har erhållits från Vallentuna Kommuns Kulturnämnd. För detaljer om 
föreningens ekonomi, se den separata ekonomiska redovisningen. 
 
 
 
 
Vallentuna 2017- 
 
 
____________________________________ __________________________________  
Margareta Lysell, ordförande   Bo Eknert, vice ordförande   
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Birgitta Skärborn, kassör   Katrin Brandberg, sekreterare 
  
 
___________________________________  __________________________________ 
Åke T Carlestam, ledamot   Åke Nibblinger, ledamot 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
Sigrid Andréen, ledamot   Jessica Einebrandt, ledamot 


