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Verksamhetsberättelse med bokslut
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
Under 2016 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier;
naturkänsla, konsumentmakt och politisk påverkan.
I december 2016 hade föreningen 795 betalande medlemmar. Av dessa var 470
fullbetalande, övriga familjemedlemmar.

Styrelse
På årsmötet den 8 mars valdes följande styrelse:
Ordförande
Tove Björlin
Ledamot
Benny Andersson
Ledamot
Anna Holmgren
Ledamot
Mats Olsson
Ledamot
Ola Jennersten
Ledamot
Åsa Johansson
Suppleant
Eva Fröman
Vice ordförande under 2016 har varit Anna Holmgren, kassör har varit Benny Andersson.

Övriga förtroendeposter
Valberedning
Gunnel Petersson
Elisabeth Svensson
Nik Dee-Dahlström
Revisorer
Bengt Sterby
Solveig Lorentzon
Revisorssuppelanter
Claes Heinervall
Hans Gustafsson
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Verksamhet under året
Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits.
Föreningen har arrangerat 17 aktiviteter under året, samtliga öppna även för icke
medlemmar, samt funnits representerad på andra arrangörers evenemang.

Genomförda aktiviteter
Februari
 Film och samtal om Ekoarkitektur på Sigtunastiftelsen. Samtalsledare var arkitekten
Magnus Löfvendahl. Samarrangemang med Sigtunastiftelsen och Omställning
Sigtuna. Filmen var på engelska och ej textad, så några besökare tyckte att den var
svår att förstå.
 Seminarium ”Räcker maten”. Föreläste gjorde bl. a Mats Olsson, SLU, Eva Fröman,
Ekomatcentrum, Ulrika Geber, Länsstyrelsen. Ett lyckat seminarium med efterföljande
diskussioner. Ett 40-tal deltagare. Samarrangemang med Omställning Sigtuna.
 Teaterföreställningen ”Grismanifestet” med Scenkonstgruppen på Kulturlänken i
Märsta. Samtalsledare för efterföljande publiksamtal var Tord Olsson. Endast ca 15
personer i publiken och flera tyckte att föreställningen var lite svår. I samarbete med
Sigtuna kommun, Kultur och Fritid.
Mars
 Årsmöte och föreläsning med Emelie Hansson, sakkunnig i jordbruksfrågor på
rikskansliet. Ca 30 deltagare. Bra frågeställningar, samtal och diskussioner.
April



Maj


Vårträff med föreläsning med Gunnar Wiklander om källor. 25 personer lyssnade,
ställde frågor och fikade. Samarrangemang med Omställning Sigtuna.
Fagning av ängen i Viby by, inför sommarens slåtter. Ny aktivitet för i år. Mycket kallt
väder. Endast två personer deltog.

Ängsvård av vår visningsäng vid Embarsboda. Aktiviteten var ej annonserad i det
tryckta programmet utan endast via hemsidan och e-post. Ca 10 personer rensade
ogräs, satte plantor samt vattnade dessa i det underbara maj-sommarvädret.
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Juni


Fågelmorgon med Anders Turesson. Ca 15 deltagare. Kallt och blåsigt, men vi hörde
och såg många fåglar.
Utflykt ”Smaka på källor” med Gunnar Wiklander och Mats Olsson. Uppföljning till
föreläsningen om källor i april. Ca 12 deltagare.

De vilda blommornas dag. Vandring i Rosersberg med Kerstin Frostberg som botaniskt
kunnig guide. Ett 15-tal deltagare.

Augusti
 En kväll om fladdermöss. Föreläsning och utflykt med fladdermuskännaren Johnny de
Jong. Ca 20 personer lyssnade på föreläsning och begav sig därefter till
Steningebadet. Flera arter hördes i ultraljudsindikatorer och sågs flyga runt i mörkret.
 Slåtterfest i Viby by. Dagen började med regn men drygt 25 deltagare liade, räfsade
och byggde en hässja. Guidning i Viby by med Fred Blomberg, information om
biodling, dragspelsmusik samt tipspromenad.
 Utflykt till brandområdet i Västmanland. Drygt 20 deltagare. Mats Olsson berättade
om skogsbränders påverkan på naturen och Kerstin Frostberg berättade och visade på
blommor och mossors återkomst i områden som brunnit. Resan avslutades med
rundvandring på Engelsbergs bruk.
September
 Klimatsmart matlagning. Ca 15 deltagare tillagade och avnjöt en trerätters vegetarisk
meny. Quizfrågor och diskussion om bl. a livsmedelsmärkningar.

Oktober
 Utflykt till Väddö för fågelskådning med Lars-Gunnar Bråvander som guide. Därefter
till Ekeby gård som drivs ekologiskt, där Kristina Belfrage visade runt och delade med
sig av sina kunskaper. Drygt 10 deltagare.
 Filmen ”Jordens salt” med samtal på biograf Gröna ladan. Nästan 40 personer såg
filmen. Samtalsledare var Beatrice Rindevall. Samarrangemang med Sigtunastiftelsen,
Omställning Sigtuna och Gröna ladan.
November
 Höstträff med ekologisk vinprovning. Ca 20 deltagare och god stämning!
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Övrig representation och medlemsvärvning



I maj var föreningen representerad på trädgårdsdagarna på Wenngarn.
I september var föreningen representerad på Skördefesten i Valsta tillsammans med
Omställning Sigtuna.

Arbetsgrupper
Plangruppen
Föreningen får yttra sig i detaljplaneärenden och strandskyddsärenden. I ärenden som gäller
bygglov har vi däremot ingen yttranderätt. Handlingarna skickas till oss och styrelsen
beslutar om vi ska lämna synpunkter. Under 2016 har vi granskat ca 8 detaljplaner och
lämnat synpunkter på Femte stadsdelen inom Arlanda stad samt Sigtuna stadsängar, etapp
2. Västra Rosersberg, verksamheter har vi helt avstyrkt (beslut ännu ej fattat). Ca 16
strandskyddsdispenser har hanterats, några med avslag. Ärendet Granby 3:16 sa föreningen
nej till men strandskyddsdispens lämnades av kommunen. Vårt överklagande till
Länsstyrelsen gillades inte.

Handla Miljövänligt gruppen blir Hållbar Mat
Gruppen har under 2016 bytt namn till Hållbar Mat, eftersom fokus ligger på livsmedel och
man inte arbetar med andra produkter.
Inventeringar
Tack vare stöd från Sigtuna kommun och ett mycket gott samarbete med Ekomatcentrum
har inventeringarna av utbudet i kommunens butiker och restauranger fortsatt under 2016.
Under första kvartalet 2016 inventerades ett 60-tal restauranger och caféer. Alla vid
inventeringstillfället kända restauranger, hotell- och konferensanläggningar och caféer i
kommunen inventerades. Snabbmatställen och pizzerior undantogs. Syftet med
inventeringen var dels att informera och inspirera restaurangidkarna om miljömärkningar
och fördelarna med hållbart producerade livsmedel, och dels att skapa underlag för en
konsumentguide. Följande kriterier inventerades:
 Eventuell miljömärkning, såsom KRAV, Svanen
 Antal vegetariska rätter på menyn
 Andel ekologiskt av inköpsvärde
 Fairtrade-märkta produkter
 Närproducerade produkter
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Inventeringen resulterade i en rapport som återfinns på Naturskyddsföreningens och
Ekomatcentrums hemsidor. Resultatet fick uppmärksamhet i lokalpressen.
Livsmedelsbutikerna inventerades i september 2016 (eftersom de 2015 inventerades så sent
som i december). I samtliga 9 butiker i kommunen inventerades följande kriterier:
 Eventuell miljömärkning, såsom KRAV, Bra Miljöval
 Utbudet av ekologiskt utifrån ett 40-tal basvaror
 Utbudet av Fairtrade-märkta produkter utifrån 5 varor
 Exponering, skyltning och hyllmärkning
Inventeringen resulterade i en rapport som återfinns på Naturskyddsföreningens och
Ekomatcentrums hemsidor. Resultatet fick uppmärksamhet i lokalpressen.
Diplomering
Restauranger och butiker med höga ambitioner inom området diplomerades på Sigtuna
kommuns företagarträff i Kulturlänken i september, i samarbete med Ekomatcentrum och
Sigtuna kommuns hållbarhetsenhet och näringslivsenhet. Sigtuna kommuns hållbarhetschef
delade ut diplom. För butikernas del uppmärksammades andelen ekologiskt samt skyltning
och exponering. Diplom delades också ut till de restauranger som uppgett sin andel
ekologiskt i den enkät som medföljde inventeringen, i kategorierna restaurang, hotell- och
konferens och café. Diplomeringen på företagarträffen fick stort utrymme i lokalpressen.

Odlingscirkeln blir Sigtuna stadsodling
Odlingscirkeln, som under året bytt namn till Sigtuna stadsodling, har odlat grönsaker för
visning i Drakegården i fyra år. Det är ett samarbete med Omställning Sigtuna som bedrivs i
studiecirkelform med stöd av Studiefrämjandet. Under 2016 har cirkeln haft 13 deltagare
och träffats 22 gånger. Varje onsdag kl. 18 under växtsäsongen träffades man för att först så
frön och sätta försådda plantor, sedan gallra, rensa ogräs och diskutera odlingen och
dessutom berätta om odlingen för besökare. Det här året fanns ca 50 sorter att titta på och
det var ett fantastiskt odlingsår. Störbönorna gav ordentlig skörd. Cirkeln sponsrades med
fröer från växtbolaget Impecta.
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Politisk påverkan och debatt
Under våren 2016 tog föreningen initiativ till dialog med kommunledningen för Sigtuna
kommun, bland annat med anledning av kommunens hantering av naturvårdsfrågor. I mars
träffade representanter för föreningen kommunalråden Ibrahim Khalifa (S) och Pierre Cengiz
Edstrand (MP) samt Robert Andersson, politisk sekreterare (L). Bland annat diskuterades
situationen för naturvårdsfrågorna. Samtliga tjänstemän som arbetat med dessa frågor
slutade sina anställningar under 2015 och ett flertal naturvårdsärenden hade avstannat.
Även kommunens hantering av jordbruksmark diskuterades. Föreningen skickade med några
frågor till kommunledningen som berörde hur kommunen säkerställer en långsiktigt hållbar
förvaltning av mark och vatten och hur man planerar för övergång till en miljöanpassad
jordbruksdrift. Löfte gavs om svar på dessa under slutet av april.
På föreningens initiativ följdes mötet med kommunledningen upp med ett möte med
berörda tjänstemän. I april träffade representanter för föreningen Sigtuna kommuns
kommundirektör, hållbarhetschef, miljöstrateg och gatu- och parkchef. Bland annat ville vi
veta mer om på vilket sätt de höga ambitionerna för en hållbar utveckling som formuleras i
översiktsplanen, miljöprogrammet och bostadsförsörjningsprogrammet är förankrade i
arbetet med mark- och vattenanvändning och exploateringsfrågor. Problematiken i att
kommunens naturvårdsarbete varit beroende av enskilda tjänstemäns arbetsinsatser och att
ett flertal naturvårdsärenden dragit ut på tiden på grund av personalomsättningen
diskuterades också. Svaren vi fick var måttligt konkreta, men vi fick information om att
kommunen avser att integrera miljöaspekter tidigare i planprocessen och även tidigt planera
för markkompensation vid exploatering.
Efter upprepade påminnelser fick vi i slutet av augusti svar från kommunledningen på de fyra
frågor vi ställde på mötet i mars, undertecknat Socialdemokraterna, Liberalerna och
Miljöpartiet. Svaren hänvisar till grundläggande lagstiftning och till den kommande
jordbruksplanen och påtalar svårigheter man ser angående en omställning till en
miljöanpassad jordbruksdrift för den kommunägda marken.
I september skrev föreningens ordförande Tove Björlin en debattartikel, ”Saknar ledarskap
för hållbar utveckling”, som kommenterar kommunens bristande ambitioner på
miljöområdet och föreningens oro över naturvårdsfrågor, hantering av jordbruksmark med
mera. Den publicerades i lokalpressen.
Under året har föreningen även uttalat sig i lokalpressen om situationen vid Rävstadeponin,
där kommunen brustit i kontrollen av lakvatten och miljögifter fortsatt läcka ut.
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Kommunikation
Det tryckta programmet med föreningens aktiviteter skickades med post till alla medlemmar
i januari. Aktiviteter och annan information har meddelats till medlemmarna med epostutskick. Under året har nio e-postutskick gjorts. Aktiviteterna har annonserats i
lokaltidningen med dels betalannonser och dels i evenemangskalendariet, liksom på
föreningens Facebooksida som vid årets slut hade ca 120 följare.
Under året har vi tagit fram och låtit trycka en folder med information om föreningen och
talong för medlemskap. Foldern sprids bland annat på biblioteken i kommunen.
Föreningen har investerat i en beachflagga och ett antal västar med Naturskyddsföreningens
logotyp för att synas bättre på aktiviteter.

Samarbeten
Under 2016 har vi haft mycket goda samarbeten med Ekomatcentrum, Friluftsfrämjandet,
Omställning Sigtuna, Sigtuna kommun, Sigtunastiftelsen och Svenska Botaniska Föreningen.
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Ekonomi
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Bokslut 2016
Resultaträkning
Inkomster
Utgifter
Bidrag
30.847
Medlemsinfo
Programverksamhet
Omkostnader
30.847
Resultat 2016 (”förlust”)

12.267
6.354
20.329
38.950

8.103

Resultat 2016
Ing. balans
Utg. balans
Plusgiro
15.638
Plusgiro
7.535
___________________________________________________________________________
Odlingscirkeln. Bokslut 2016
Resultaträkning
Inkomster
1.700
Resultat 2016 (”förlust”) 2.858

Utgifter

4.558

Resultat 2016
Ing. balans
Utg. balans
Plusgiro
6.926
Plusgiro
4.068
__________________________________________________________________________
Rätt med lite kött. Bokslut 2016
Resultaträkning
Inkomster
10.000
Resultat 2016 (”vinst”)
Resultat 2016
Ing. balans
Plusgiro

-

Utgifter

Utg. balans
Plusgiro

1.594
8.406

8.406
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Sigtuna 2017-01-31
För styrelsen Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden

Tove Björlin, ordförande

Benny Andersson, kassör
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