
	
 

Verksamhetsberättelse 2021 Naturskyddsföreningen Vallentuna 
 

Medlemmar 
Föreningen har 840 medlemmar (feb 2022). 

Styrelsen och övriga uppdrag 
● Jessica Einebrant, ordförande 
● Margareta Lysell, vice ordförande 
● Bo Eknert, kassör 
● Amanda Jennerstål 
● Kristin Norlander 
● Jesper Almén  
● Jennifer Giri  
● Katarina Heissenberger, valberedning 

 

Styrelsesammanträden 
Under året har följande sammanträden hållits: 

- Styrelsen hade 6 st protokollförda styrelsemöten (13/4, 8/5, 2/9, 18/10, 1/12, 29/1 2022) under 
verksamhetsåret samt ett antal arbetsmöten 

- Kretsstämman hölls digitalt den 25/3 

Programaktiviteter 
På grund av den rådande pandemin valde Naturskyddsföreningen Vallentuna att ordna få aktiviteter 
under 2021, de aktiviteter och möten som vi har anordnat har till stor del varit utomhus eller digitala.  

 
25/3 Föredrag av Britta Sannel angående permafrost och klimatförändringar. 
4/4 Vandring Kristinebergsskogen 
17/4  Vandring till Rövarberget i Brottby 
3/5  Vandring i Björkby Kyrkvikens naturreservat 
22/5  Vandring Ubbysjön runt 
28/8 Naturens & Idrottens dag, samarrangemang med Fritidsförvaltningen 
7/10 Naturfilm med Ingemar Lind 
7/11 Barnaktivitet med Natursnokarna  
21/11 Klimatdagen, tillsammans med Klimatsmart Vallentuna 

 
Samarbeten 
Under året har föreningen samarbetat med Angarngruppen, Klimatsmart Vallentuna och Vallentuna 
kommun och kulturhus, bland annat genom att samarrangera föredrag och event.  

Föreningen har under året samarbetat med Fritidsförvaltningen gällande Friluftsåret 2021. 

Under året har det startats en Fältbiologgrupp i Vallentuna som vi i föreningen haft dialog med och 
hoppas på samarbeten under kommande år.  



	
Föreningen startade 2019 två arbetsgrupper – Biologisk mångfald-gruppen och Klimatgruppen - där 
föreningens medlemmar har bjudits in att delta i arbetet. Arbetet i dessa grupper har pausats under 
2021 men kommer att upptas under 2022. 

Övriga möten, konferenser och kurser 
Två medlemmar från styrelsen har under året gått riksorganisationens utbildning för barnaktiviteter 
med Natursnokarna. Vi har genomfört en aktivitet under året men ser fram emot att fortsätta skapa 
aktiviteter för barn. 

Föreningen har under året deltagit i möten och dialog med olika intressegrupper kring Gävsjön, 
Vadadalen, Tärnanområdet, Åkerströmmen och Gröna kilarna. Föreningen har även deltagit i 
kommunens arbete kring en landsbygdsstrategi samt deltagit i ett digitalt samråd om förbättringar av 
Norrortsleden. 

Föreningen representerades av en styrelsemedlem under Naturskyddsföreningens länsstämma den 
17/4. 

Skrivelser och remisser 
Föreningen har under året lämnat följande skrivelser/yttranden: 

● Remissvar Ställverket, Vallentuna centrum 

● Remissvar bergtäkt i Norrhall 

● Remissvar restaurering av Helgösjön 

● Insändare Kristinebergsskogen 

● Hemställan Vasakullen, samarbete med fler föreningar i kommunen 

● Överklagat Mark- och miljödomstolens beslut om att tillåta bergtäkt i Norrhall till Mark- och 
miljööverdomstolen 

Hemsida/social media 
Hemsidan vallentuna.naturskyddsforeningen.se har hållits uppdaterad med aktuell information och 
föreningsaktiviteter under året. Föreningen har en Facebooksida där vi lägger upp aktuell information 
och aktiviteter. 

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.  


