
 
 

Verksamhetsberättelse 2018 för Naturskyddsföreningen Vallentuna 

 

Medlemmar 

Föreningen hade 1148 medlemmar vid årets utgång vilket är en ökning med 8 medlemmar 

från föregående årsskifte. Av dessa medlemmar var 591 fullbetalande.   

 

Styrelsen och övriga uppdrag 

Ordförande  Jessica Einebrant 

 

Vice ordförande Margareta Lysell 

 

Kassör  Bo Eknert 

 

Sekreterare  Amanda Jennerstål 

Ledamöter  Evy Bergman 

   Pelle Wijkström 

   Jesper Almén 

Suppleanter  Karin Ulin 

Valberedning Katarina Heissenberger 

Katrin Brandberg 

Styrelsesammanträden 

Under verksamhetsåret har följande sammanträden hållits: 

- Kretsstämma 21/3 

- Styrelsen hade 8 möten under verksamhetsåret 

17/1, 7/3, 19/4, 5/6, 14/8, 17/9, 11/10, 29/11 

 

Programaktiviteter 

Ett vår- och höstprogram har skickats ut till alla medlemmar i form av Naturbulletinen. 

Information om föreningens aktiviteter har också aviserats på hemsidan, på föreningens 

facebook-sida och på upplevvallentuna.se. De medlemmar som anmält e-postadress har även 

fått påminnelse där inför kommande aktiviteter. Totalt har föreningen ordnat, deltagit i eller 

samarrangerat 10 aktiviteter under året.  



 
 

14 april Klädbytardag i Vallentuna kulturhus. 

5 maj Natursnokarna på besök i kulturhuset – samarrangemang med 

Vallentuna kulturhus.  

6 maj Fågelskådningens dag – Samarrangemang med Angarngruppen. 

26 maj Familjedag på Grävelsta gård – utflykt med guidning på 

naturbetesmarker. 

15 sept Trädgårdsdag - Deltog i Vallentuna kommuns trädgårdsdag med 

information om hur du kan gynna den biologiska mångfalden i din 

trädgård. 

15 sept Klädbytarevent - samarrangemang med Vallentuna kulturhus.   

22 sept  Utflykt till Ubbysjön – promenad längs kommunens nya naturstig. 

 

4 okt Vildmarksfåglar - Filmvisning med Ingemar Lind. Samarrangemang med  

  Angarngruppen.  

27 okt Utflykt till Exerman Hersby – exkursion till en naturskog i Brottby. 

5 dec Klimatförändringar och global omställning - Föreläsning med Johan 

Kuylenstierna. Nästan 50 deltagare. 

 

Samarbeten 

Under året har föreningen samarbetat med Angarngruppen och Vallentuna Kulturhus, bland 

annat genom att samarrangera föredrag och event.  

 

Övriga möten, konferenser och kurser 

Bo Eknert har representerat styrelsen i möten med samrådsgrupp för Stockholms Gröna kilar. 

Gäller Rösjökilen och Angarnkilen. 

Bo Eknert har varit föreningens representant i länsstyrelsens samrådsgrupp för skötseln av 

Angarnssjöängen. 

 

 



 
Skrivelser och remisser 

Föreningen har under året lämnat följande skrivelser/yttranden: 

- Remissvar till kommunen med synpunkter gällande ’vattenverksamhet i anslutning till 

detaljplan för Östra Kragstalund’. 

 

- Remissvar till kommunen med synpunkter gällande ’förslag till detaljplan för Ormsta 

Stensta, Vallentuna kommun’ 

 

- Remissvar till länsstyrelsen och företaget Trapezia gällande ’planerad bergtäkt på 

fastigheten Norrhall 3:1, Vallentuna kommun’. 

 

Hemsida 

Hemsidan vallentuna.naturskyddsforeningen.se har hållits uppdaterad med aktuell 

information och föreningsaktiviteter under året.  

 

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.  


