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Verksamhetsberättelse med bokslut
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31

Under 2014 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; att
påverka politiker, att stärka naturkänslan och att stärka konsumentmakten.
I december 2014 hade föreningen 787 betalande medlemmar. Av dessa var 452
fullbetalande, övriga familjemedlemmar.

Styrelse
På årsmötet den 11 mars valdes följande styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Tove Björlin
Lars-Gunnar Bråvander
Ingvar Chronwall
Benny Andersson
Anna Holmgren
Mats Olsson
Ola Jennersten
Eva Fröman

I september avled vår kassör Ingvar Chronwall. Tillförordnad kassör från september har varit
Benny Andersson.
Övriga förtroendeposter
Valberedning:
Gunnel Petersson
Roger Uddmäre
Barbro Nielsen
Revisorer:
Bengt Sterby
Solveig Lorentzon
Revisorsuppelanter:
Claes Heinervall
Hans Gustafsson
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Verksamhet under året
Under året har tio protokollförda styrelsemöten hållits.
Föreningen har arrangerat 13 aktiviteter under året, samtliga öppna för även icke
medlemmar, samt funnits representerade på andra arrangörers evenemang.
Aktiviteter
I februari var vi tillsammans med Omställning Sigtuna medarrangör på filmvisning och samtal
på Sigtunastiftelsen. Filmen ”Inte bara honung” sågs av ca 70 personer.
Den 18 mars hade vi Vårträff på Märsta bibliotek. Ola Jennersten berättade om vilda
grannar, främst hur vi kan hjälpa bin och humlor med boplatser. Vi bjöd på fika. En mycket
uppskattad aktivitet med ca 35 deltagare.
Under mars hade vi även planerat start för en studiecirkel om källor. Denna fick dock ställas
in pga för få deltagare.
Skogsdagen vid Embarsboda den 4 maj, i samverkan med Friluftsfrämjandet och Sigtuna OK
var mycket välbesökt. Den bjöd på kunskaper om skog, träd och orientering och caféet hos
Friluftsfrämjandet höll öppet.
Fågelmorgon vid Fysingen med Anders Turesson den 18 maj och botanisk vandring i
Rosenbergs slottspark med Kerstin Frostberg den 22 maj lockade ca 30 personer vardera och
var mycket lyckade.
På utflykten till Nationalstadsparken/Norra Djurgården den 25 maj var det tyvärr dålig
uppslutning, endast fem personer deltog. Kanske var konkurrensen med andra aktiviteter en
söndag i maj för stor.
Den 12 juli ordnade vi slåtterfest i Viby by. Drygt 80 personer slöt upp. Vi slog området kring
scoutstugans tomt med lie och byggde en hässja. Honungsproducenter fanns på plats och
informerade om biodling, vi hade en tipspromenad på temat vilda grannar samt levande
musik från bl a Wenngarnsorkestern. Fred Blomberg berättade om Viby bys historia. En
mycket lyckad dag. Inför kommande år ska vi titta närmare på vilka områden som lämpar sig
för ett försök att återskapa ängsmark mer långsiktigt.
Den 16 augusti arrangerade vi en geologisk vandring – en utflykt med stopp på olika platser i
kommunen där Mats Olsson berättade om geologin. En uppskattad dag med 12 deltagare.
Svamptramp den 30 augusti hölls i Rävsta med Friluftsfrämjandets torp Embarsboda som
utgångspunkt. Birgit Hagman delade med sig av sina kunskaper och identifierade svampar
plockade av de ca 30 deltagarna.
2

Verksamhetsberättelse 2014

I september tillkom en aktivitet som inte annonserats i programbladet då vi fått idén att
skapa en ”visningsäng” på en plats där många människor passerar. Tillsammans med
Friluftsfrämjandet etablerade vi en blomsteräng vid Embarsboda. Marken förbereddes
genom att grässvålen fraktades bort och byttes ut mot sand-torvblandning. Den 13
september sådde vi ängsblommor och satte upp en informationsskylt. Friluftsfrämjandet
bjöd på kaffe och smörgås. Ett femtontal personer deltog i aktiviteten som kunde
genomföras tack vare ekonomiskt stöd av Sigtuna kommun.
Den 1 okt genomfördes även i år Klimatsmart matlagning i hemkunskapsköket på St Olof
skola. Vi var ca 25 deltagare som tillagade och avnjöt en vegetarisk buffé med råvaror från
odlingscirkelns skörd.
Den 13 november hade vi höstträff på Frejgården i Valsta. Kommunekolog Jan Franzén berättade
om kommunens naturvårdsarbete. Närmare 40 personer kom vilket gjorde lokalen överfull.
Mingel, kaffe och smörgås före föreläsningen gav bra tillfällen att prata med alla deltagare.
Den 22 november arrangerade vi tillsammans med Omställning Sigtuna seminariet ”Hållbara
städer i ett hållbart samhälle” på Sigtunastiftelsen. Mats Olsson inledde seminariet,
föreläsare var Mats Johansson från Ecoloop, Tove Malmqvist från KTH och Lisa Mörtlund
från Sigtuna kommun. Ca 20 personer deltog.
Även i år har vi tillsammans med Omställning Sigtuna hållit en studiecirkel i stadsodling med
odlingar i Drakegården i Sigtuna. Studiecirkeln hade 15 deltagare.
Övrig representation
Under året har vi även medverkat på andra arrangörers evenemang. Den 1 juni fanns vi på
plats på Hagmarksdagen på Droppsta gård, arrangerad av Sigtuna kommun och Leader
Upplandsbygd. Bland annat informerade vi om föreningen och om allemansrätten.
Den 6 juni var vi på Valstadagen tillsammans med Omställning Sigtuna. Vi visade blåbär,
lingon och annat ätbart samt pratade om allemansrätt. En bullrig miljö med mycket
kommers gjorde det dock svårt för oss att synas.
Odlingscirkeln fanns på plats i Drakegården på Sigtuna Litteraturfestival 23-24 augusti och
berättade om odlingarna.
Den 20 september var vi på Höstmarknaden i Valsta tillsammans med Omställning Sigtuna.
Birgit Hagman och Conny Hjelm visade svamp vilket var mycket populärt. Några nya
medlemmar värvades.

Upptakt Giftfri förskola
Föreningen har under året börjat verka inom ett nytt område genom engagemang i arbetet
för giftfria förskolor i kommunen. Den 27 november arrangerades en upptaktsträff för Giftfri
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förskola i samverkan med Sigtuna kommun. Träffen lockade drygt 20 förskolechefer och
pedagoger från kommunens förskolor, verksamhetschef för förskolorna, representanter för
Sigtuna kommun och några medlemmar från SNF. Cecilia Hedfors, sakkunnig på miljögifter
från rikskansliet föreläste och deltagarna hade en givande diskussion om det fortsatta
arbetet med giftfria förskolor i kommunen.
Valet 2014
Tillsammans med Omställning Sigtuna tog vi fram ett antal frågor på miljöområdet riktade till
de politiska partierna i kommunen. Frågorna med partiernas svar publicerades i en kort
version i lokaltidningen Sigtunabygden och i sin helhet på Sigtunabygdens hemsida. Vi deltog
i en debattkväll på Forum i Märsta där samtliga partier frågades ut av representanter från
Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen.

Arbetsgrupper
Plangruppen
Under året har vi bildat en arbetsgrupp för planärenden som går igenom de planärenden vi
får på remiss för att lägga fram förslag om eventuella yttranden för styrelsen. Alla
detaljplaner och ansökningar om strandskyddsdispens remitteras till kretsen. Under året har
vi lämnat synpunkter på ett stort antal sådana ärenden. Uppmärksammats särskilt har
Steninge slottsstad, Wenngarn samt Sigtuna Golf (bostäder). Under året avslutade även vi
vårt arbete med att lämna synpunkter på Sigtuna kommuns Översiktsplan. Vi levererade ett
yttrande, och i samverkan med Omställning Sigtuna bjöd vi politiker och tjänstemän på en
busstur till intressanta mål i kommunen.
Handla Miljövänligt gruppen
Tack vare ett mycket gott samarbete med Ekomatcentrum har Handla Miljövänligt gruppen
under året kunnat genomföra tre inventeringar av utbudet av ekologiskt och KRAV-märkt i
samtliga livsmedelsbutiker i kommunen. Dessa har uppmärksammats i lokalpressen.
En inventering av 44 restauranger och caféer i Sigtuna kommun avseende inköp av
ekologiskt och KRAV- och rättvise-märkt har genomförts under året. Inventeringen har
genomförts av Monika Marcolin på uppdrag av Ekomatcentrum och Handla
miljövänligtgruppen. Under Miljövänliga vecka 40 hade vi informationsmaterial och affischer
om ekologiskt på plats i de flesta av kommunens butiker.
Vi har under året haft representanter i de tre arbetsgrupperna Skogsgruppen, Trafikgruppen
och Odlingsgruppen som bygger på samverkan mellan ett flertal olika föreningar och
aktörer. Vår framtida medverkan i dessa arbetsgrupper är något oklar då förändringar pågår
vad gäller gruppernas utformning och självständighet.

Samarbeten
Under 2014 har vi haft mycket goda samarbeten med Omställning Sigtuna,
Friluftsfrämjandet, Ekomatcentrum och Sigtuna kommun.
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Ekonomi

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Bokslut 2014
Resultaträkning
Inkomster
Bidrag/Intäkter
Intäkter, Odlingscirkeln

18.865
7.000

Resultat 2014 (förlust)

25.865
1.448

Resultat 2014
Ing. balans
Kassa
Plusgiro

19
17.340
17.359

Utgifter
Medlemsinfo
Utgifter Odlingscirkeln
Programverksamhet
Omkostnader

Utg. Balans
Kassa
Plusgiro

0
15.911
15.911
1.448

Förändring

Odlingscirkelns resultat
2013
Inkomster
3.664
Utgifter
7.543
2014
”
7.000
”
1.411
Odlingscirkelns andel av Utg. Balans ovan (15.911)

18.861
1.411
4.644
2.397
27.313

- 3.879
+ 5.589
+1.710

Styrelsen Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, Sigtuna 2015-01-13

Ordförande Tove Björlin

Vice ordförande Lars-Gunnar Bråvander

Kassör Benny Andersson

Ledamot Anna Holmgren

Ledamot Mats Olsson

Ledamot Ola Jennersten

Suppleant Eva Fröman
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