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Verksamhetsberättelse med bokslut 
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 

 

Under 2017 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; 

stimulera naturkänslan, grön konsumentmakt och politisk påverkan. 

 

Föreningens medlemsantal 2017 uppgick till 776, varav 454 fullbetalande, övriga 

familjemedlemmar. 

 

Styrelse  
På årsmötet den 14 februari valdes följande styrelse: 

Ordförande  Tove Björlin 

Ledamot  Benny Andersson  

Ledamot  Anna Holmgren 

Ledamot  Ola Jennersten 

Ledamot  Åsa Johansson 

Ledamot  Mats Olsson 

Ledamot  Carl Hård af Segerstad 

Ledamot  Mariël Törne 

Suppleant  Eva Fröman   

 

Vice ordförande under 2017 har varit Anna Holmgren, kassör har varit Benny Andersson. 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning 

Barbro Nielsen 

Gunnel Petersson 

Nik Dee-Dahlström 

 

Revisorer 

Bengt Sterby 

Solveig Lorentzon 

 

Revisorssuppelanter 

Claes Heinervall 

Hans Gustafsson 
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Verksamhet under året 

Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Föreningen har arrangerat 15 aktiviteter under året, samtliga öppna även för icke 

medlemmar, samt funnits representerad på andra arrangörers evenemang. 

 

 

Genomförda aktiviteter  

Februari 

 14 februari. Årsmöte och föreläsning med Ola Jennersten om utrotningshotade vilda 

djur. Ca 35 deltagare och god stämning. 

 15 februari. Film och samtal Imorgon. Ca 35 besökare. Ett förhållandevis lågt 

deltagande då vi är många organisationer som står bakom. I samverkan med 

Sigtunastiftelsen, Omställning Sigtuna och biograf Gröna ladan.  

Mars 

 14 mars. Föreläsning med växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson. Ca 60-70 
deltagare, mycket lyckat. I samverkan med Sigtuna Trädgårdsförening, 
Sigtunastiftelsen och Omställning Sigtuna. 

 22 mars. Film och samtal United Nature. Ca 20 besökare inkl. en folkhögskoleklass på 
ca 15 elever. 
 

April 

 3 april. Fräsch på riktigt. Sju deltagare i olika åldrar deltog. Genomgång med 
efterföljande intressant diskussion. SNFs rapport om "Hygienbubblan" och recept på 
olika hygienprodukter skickades ut till deltagarna. 

 22 april. Fagning i Viby by inför sommarens slåtter. Delar av styrelsen samt ett tiotal 

personer till deltog.  

Maj 

 13 maj. Fågel- och naturutflykt till Hjälstaviken. 25 deltagare. 

 

Juni 

 18 juni. Vilda blommornas dag vid Lejden. Mkt trevlig tur med ca 20 deltagare under 
ledning av Kerstin Frostberg. I samverkan med Svenska Botaniska Föreningen. 

 

Augusti 

 12 augusti. Slåttergille i Viby by. Lyckad slåtterfest med cirka 35 personer som deltog 

trots lite skurar. Populär tipspromenad och bra föreläsningar om biologisk mångfald 

samt biodling och honungsproduktion. Trevlig dragspelsmusik.  
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Oktober 

 4 oktober. ”Rätt med lite kött”- studiecirkeln informerade om recepthäftet och bjöd 

på klimatsmart mat. 12 deltagare. 

 15 oktober. Medarrangör på trafikseminarium arrangerat av Omställning Sigtuna. Ca 

30 deltagare. Svårighet att hålla tiden och svag anpassning till seminariets rubrik 

skapade viss stress. 

 18 oktober. Film och samtal Fjällens lilla härskare med Henrik Ekman. Ca 40 

besökare, mycket uppskattat. I samverkan med Sigtunastiftelsen och Omställning 

Sigtuna. 

 

November 

 9 november. Föreläsning Naturvård i Sigtuna kommun med Maria Pettersson, 

kommunekolog och Joakim Wester, naturvårdsekolog i Sigtuna kommun, 

samt Magnus Persson, miljörådgivare på Swedavia. 35-40 deltagare. Mycket lyckat. 

Bra att vi får en personlig relation med kommunens tjänstepersoner. 

 23 november. Ekovinprovning. Trevligt och lite annorlunda. Cecilia Olsson och 

Elwood Overholt tog besökarna genom provning och vinprocessen. Tyvärr lite få 

deltagare (16+4 arrangörer) och några som inte avanmälde sig, vilket resulterade i ett 

smärre underskott. 

 26 november. Naturvård med häst i Rävsta. Järva Trädvårdcenter visade hur de 

arbetar med skogsvård och sina hästar. Trevligt och bra arrangemang. Lockade ca 

100 personer under dagen. I samverkan med Järva Trädvårdcenter, 

Friluftsfrämjandet och Sigtuna kommun. 

 

 

 

Studiecirkel Rätt med lite kött 

Föreningen sökte under 2016 bidrag för att utveckla och trycka ett recepthäfte för 

mindre animalier och mera av grönsaker, rotfrukter och baljväxter i maten. Vi fick alla de 

sökta medlen från Riksföreningen, Länsförbundet och Omställning Sigtuna förutom egna 

medel. Studiefrämjandet bidrog också. Det bildades en studiecirkel som tog fram och lagade 

nya recept. Ett arbete som varade nästan hela hösten 2016 och våren 2017. Vi fick hjälp med 

layout av Karin Schmidt på Länsförbundet. I maj var recepthäftet klart och det har delats ut i 

samband med olika aktiviteter och presenterats med en powerpoint-presentation i en rad 

organisationer och vid våra egna arrangemang. Några andra kretsar i länet har också tagit 

del av budskapet. 
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Övrig representation 

 4 maj. Föreningen medverkade i en diskussion med elever från Sigtuna Folkhögskola i 

deras arbete med demokratifrågor och samhällsengagemang genom 

frivilligorganisationer. 

 4 maj. Information om föreningen förmedlades på Träffpunkt Munken i Sigtuna. 

 9 maj. Representanter för föreningen besökte Sigtuna stadsängar och träffade 

projektledare för bygget av det nya bostadsområdet. 

 19 november. Föreningen medverkade på gudstjänst med tema hållbarhet i 

Sätunakyrkan.  

 

 

 

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 2017 har föreningen: 

 granskat sju detaljplaner, föreningen har inte haft några invändningar mot dessa 

 tagit del av 21 strandskyddsdispenser och yttrat oss över fyra av dessa 

 tagit del av Trafikverkets förslag till ny bro vid Erikssund 

 tagit del av och yttrat oss över bildandet av Garnsvikens limniska naturreservat 

 tagit del av förslag till två kraftledningsflyttar, varav en i Rosersberg där vi förordade 

ett av alternativen för ny sträckning 

 yttrat oss över planerad förlängning av bergtäkt och återvinningsverksamhet samt 

etablering av schaktmassedeponi i Skånela och påtalat ett antal konsekvenser som 

bör beaktas 

 

Föreningen har också genom kontakter med Miljö och hälsoskyddskontoret på Sigtuna 

kommun bevakat och agerat kring bland annat tippverksamhet vid Tilledal och verksamhet 

vid Eke grus och Bärmö. 
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Hållbar Mat 
 

Ekoinventeringar  

På uppdrag av och med stöd från Sigtuna kommun har föreningen i samarbete med 

Ekomatcentrum även under 2017 inventerat utbudet av hållbart producerad mat i 

kommunens butiker och restauranger. 

 

Butiksinventering 

I juli 2017 inventerades samtliga 9 livsmedelsbutiker i kommunen. Det var den 7:e 

inventeringen sedan starten och nytt för i år var att även växtbaserade alternativ till 

mjölkprodukter inventerades. För att komplettera restauranginventeringen där fokus låg på 

luncher inventerades även utbudet av kylda och frysta färdigrätter i butikerna. 

Följande kriterier granskades i butiksinventeringen: 

 

 Eventuell miljömärkning av hela butiken, såsom KRAV, Bra Miljöval 

 Utbudet av ekologiskt utifrån ett 50-tal basvaror 

 Utbudet av vegetariska färdigrätter 

 Utbudet av Fairtrade-märkta produkter utifrån 5 varor 

 Exponering, skyltning och hyllmärkning  

 

Inventeringen resulterade i en rapport som återfinns på Naturskyddsföreningens och 

Ekomatcentrums hemsidor.  

 

Restauranginventering 

Årets inventering utfördes i juli 2017 och fokuserade på lunchrestauranger och utbudet av 

hållbart producerade lunchrätter. Samtliga restauranger i kommunen, ett 60-tal, fick 

möjlighet att själva besvara enkäten via internet och ett 30-tal lunchrestauranger fick ett 

personligt besök.  

 

Följande kriterier inventerades: 

 Eventuell miljömärkning, såsom KRAV, Svanen 

 Antal vegetariska rätter på lunchmenyn 

 Andel ekologiskt av inköpsvärde 

 Fairtrade-märkta produkter 

 Närproducerade produkter 

 

Inventeringen resulterade i en rapport som återfinns på Naturskyddsföreningens och 

Ekomatcentrums hemsidor.  
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Sigtuna stadsodling 

Under fem år har vi odlat ett antal ätbara växter i Drakegårdens trädgård för att visa hur lätt 

och roligt det är att odla sina egna grönsaker. Ansvariga för odlingen är ett tiotal entusiaster 

för köksväxtodling. Tillsammans beslutar vi vad vi bedömer som bra växter att visa och det 

brukar bli ett 50-tal olika av t ex rotsaker, baljväxter och örter, förutom bärbuskar. De 

senaste åren har vi fått fröerna utan kostnad från Impecta. En del fröer får förgro hos några 

av oss medan andra direktsås i de lådor Sigtuna kommun iordningställt. Under hela 

odlingssäsongen rensar, gallrar och vattnar vi i odlingen och varje onsdag träffas vi för att 

tillsammans se till det hela. Då är alla välkomna dit för att se och lära. Ansvaret för bl a 

vattning delar vi upp mellan oss under hela växtperioden. Vi har roligt och när höstens skörd 

och städning är klar har vi en avslutningsfest med en del av resultatet. Under året har 13 

personer varit verksamma i stadsodlingen och träffats ca 20 gånger under säsongen. 

 

 

Politisk påverkan och debatt 

Under våren 2017 uppvaktade föreningen Sigtuna kommun i frågan om hanteringen av 

jordbruksmark, en fråga som kommunen sköt på framtiden i Översiktsplan 2014. Vi begärde 

ut och granskade arrendeavtalen för den kommunägda åkermarken. En skrivelse skickades 

till Sigtuna kommun där vi tillsammans med Omställning Sigtuna uppmanade kommunen att 

bland annat möjliggöra en omställning till ekologisk produktion på den kommunägda 

åkermarken genom en översyn av arrendeavtalen. Föreningens synpunkter 

uppmärksammades även av lokaltidningen. 

 

Kommunikation 

Det tryckta programmet med föreningens aktiviteter skickades med post till alla medlemmar 

i januari. Aktiviteter och annan information har meddelats till medlemmarna med e-

postutskick. Under året har sju 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 140 följare. 

 

 

Samarbeten  

Under 2017 har vi haft mycket goda samarbeten med Ekomatcentrum, Friluftsfrämjandet, 

Omställning Sigtuna, Sigtuna kommun, Sigtunastiftelsen, Svenska Botaniska Föreningen och 

Sigtuna Trädgårdsförening. 
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Ekonomi  

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. Bokslut 2017 

Resultaträkning 

Inkomster    Utgifter 

Bidrag  21.957  Medlemsinfo  14.026 

    Programverksamhet    2.461 

    Omkostnader    2.215 

  21.957    18.702 

 

Resultat 2017 (”vinst”)                     3.255                         

 

Resultat 2017 

Ing. balans    Utg. balans 

Plusgiro  7.535  Plusgiro   10.790 

___________________________________________________________________________ 

      

Stadsodling. Bokslut 2017 

Resultaträkning 

Inkomster  2.585  Utgifter  1.568 

 

Resultat 2017 (”vinst”)     1.017 

 

Resultat 2017 

Ing. balans    Utg. balans   

Plusgiro  4.068  Plusgiro                         5.085 

___________________________________________________________________________ 

 

Rätt med lite kött. Bokslut 2017 

Resultaträkning 

Inkomster  4.040  Utgifter  12.446 

 

Resultat 2017 (”förlust”) 8.406     

 

Resultat 2017 

Ing. balans    Utg. balans 

Plusgiro  8.406  Plusgiro  0 
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Sigtuna 2018-02-14 

För styrelsen Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden  

 

 

 

 

 

 

Tove Björlin, ordförande   Benny Andersson, kassör  

 

 

       

 

 


