Vallentuna Naturskyddsförening - Verksamhetsplan 2018
Föreningen ska verka för att skydda, bevara och värna om naturen och miljön i Vallentuna, både den nära tätorten och
den längre bort. Föreningen ska också värna den biologiska mångfalden i kommunen, visa naturen i kommunen och
väcka intresse samt förståelse för den.

VERKSAMHETSOMRÅDEN , MÅL OCH AKTIVITETER
A. NATURVÅRD FÖR KOMMUNEN
Mål: Verka för att naturvården i Vallentuna kommun utvecklas och att värdefulla naturmiljöer bevaras.
Aktiviteter:
 Bevaka naturvårdsintressen i kommunens planer
 Presentera, för politiker, tjänstemän och allmänhet unika eller på andra sätt värdefulla områden och ge förslag till hur de bäst nyttjas/bevaras, innan kommunen vill bygga där
 Följa upp hur grönplanen används
 Utveckla folder om värdefulla natur- och besöksområden i kommunen
 Bevaka Miljödepartementets initiativ till att stödja och ge bidrag till våtmarker, exempelvis kan Helgesjön
och/eller Vadadalen vara intressanta platser.

B. TÄTORTSNÄRA NATUR
Mål: Verka för att bevara tätortsnära natur för rekreation så att alla i Vallentuna ska ha tillgång till natur nära bostaden.
Föreningen ska speciellt verka för att skogar som är tillräckligt stora för att ge skogskänsla ska bevaras i närheten av
bostadsområden, skolor och förskolor för att barn ska kunna vistas där.
Aktiviteter:
 Uppmärksamma politiker och allmänheten på frågorna och väcka debatt
 Ta fram och belysa fler skogar i kommunen än nedan listade, exempelvis Molnby, Össeby, Kårsta.
 Följa upp kommunens planer gällande Ubbysjön och eventuellt anläggande av fågeltorn och strövstig.
Fokus Kristinebergsskogen
Verka för att så stora delar som möjligt av Kristinebergsskogen bevaras som rekreationsområde och om möjligt knyts
ihop med Bällstabergskogen, Karlbergsskogen och Roslagsleden.
Aktiviteter:
 Exkursioner till Kristinebergsskogen för att visa denna fantastiska skog
 Skrivelser till politiker samt insändare i tidningen
 Bevaka den kommande exploateringen av området, speciellt i området kring Gävsjön
 Lämna remissvar i samband med kommunens kommande planprocesser
Fokus Lindholmen
Verka för att hela det föreslagna området vid Vasakullen, Storsjön, Lillsjön och skogen bortanför Lillsjön blir
Naturreservat.
Aktiviteter:
 Bevaka vad som händer med Lindholmen och Vasakullen
 Bevaka vad som händer med Storsjön och Lillsjön
 Exkursion till Lindholmen
 Kontakta Länsstyrelsen för att uppmärksamma frågan

C. ÄNGSMARKER & G RÄSOMRÅDEN
Mål: Bevaka att Björkby fortsätter skötas som tidigare. Verka för att kommunen utvecklar fler grönområden
(väggrenar, allmänningar, grönytor etc) till ängsmarker.
Aktiviteter:
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Ta kontakt med kommunen gällande skötseln av reservatets marker
Skrivelse till kommunen gällande ängsmarker och hur dessa bidrar till den biologiska mångfalden.
Bevaka planerna för Björkbyområdet samt för våtmarksparken

D. VALLENTUNASJÖN
Mål: Verka för att vattenkvaliten i Vallentunasjön ska förbättras och balansen återupprättas.
Aktiviteter:
 Bevaka och följa utvecklingen av sjöns kvalitet efter utfiskning
 Bevaka planerna på gång och cykelväg kring sjön

E. ENERGI & KLIMAT
Mål: Verka för att kommunens arbete med klimatanpassning och energieffektivitet utvecklas.
Aktiviteter:
 Bevaka frågorna i samband med planprocesser, stadsutveckling och infrastruktur
 Följa kommunens arbete med klimatanpassningar framför allt kring solenergi samt anordna aktivitet kring solenergi

F. FÖRA VIDARE INFORMATION OCH INITIATIV FRÅN NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Mål: föra vidare information från Natursskyddsföreningen
Aktiviteter:
 Aktivt svara på remisser
 Hålla föredrag, utflykter och andra aktiviteter
 Delta i samrådsgrupper ex Gröna Kilarna, Angarnsgruppen
 Representera kretsen i aktiviteter hos Riks- och Län, exempelvis kretskonferenser
 Ordna kampanjaktiviteter, klädbytardag, miljövänliga veckan etc.
 Medverka vid Höstfest, vårmarknader mm. med information och aktiviteter
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