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Verksamhetsberättelse med bokslut för 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 

Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 
 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har under år 2018 arbetat för att stärka den 

långsiktiga ekologiska hållbarheten och att den inte skall komma till korta gentemot 

kortsiktiga ekonomiska intressen. Detta bl a genom tät dialog med kommunala tjänstemän och 

politiker samt genom att sprida information via seminarier och föreläsningar.  Vi har också 

ordnat  utflykter runt om i vår bygd för att visa på regionens unika värden och möjligheter.  

Vid årsskiftet 2018-19 hade föreningen 760 medlemmar varav 457 fullbetalande, 1 ständig 

medlem samt 302 familjemedlemmar. Detta innebär en ökning med 40 medlemmar från år 

2017. 

 

Styrelse  

 

På årsmötet den 14 mars valdes följande styrelse: 

Ordförande  Mats Olsson 

Ledamot  Benny Andersson  

Ledamot  Anna Holmgren 

Ledamot  Ola Jennersten 

Ledamot  Åsa Johansson 

Ledamot  Matz Norling 

Ledamot  Carl Hård af Segerstad 

Ledamot  Åsa Berg 

  

 

Vice ordförande under 2018 har varit Matz Norling, kassör har varit Benny Andersson och 

protokollförare Åsa Berg. 

 

Övriga förtroendeposter 

 

Valberedning 

Samtliga i valberedningen inför 2018 (Barbro Nielsen, Gunnel Petersson, Nik Dee-

Dahlström) har avböjt fortsatt deltagande i valbredningen. 
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Revisorer 

Bengt Sterby 

Solveig Lorentzon 

 

Revisorsuppleanter 

Claes Heinervall 

Hans Gustafsson 

 

Verksamhet under året 

 

Styrelsemöten 

 

Under året har 11 protokollförda styrelsemöten hållits inklusive ett konstituerande 

styrelsemöte i samband med årsmötet. 

 

Föreläsningar/exkursioner 

 

Föreningen planerade 15 aktiviteter under året, samtliga öppna även för icke medlemmar. 

Dock, tre av dessa inställdes p g a för få deltagare eller för att föreläsaren fick förhinder. 

Inalles genomfördes alltså 12 aktiviterer enligt nedan. 

 

Februari 

• 21 februari. Film och samtal kring Al Gores nya dokumentärfilm  An Inconvent 

Sequel. 

I samverkan med Sigtunastiftelsen, Omställning Sigtuna och Biograf Gröna Ladan. 

Inledare var Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre. 

• 24 februari. Föreläsning om Naturbete – kött, mjölk, mångfald och landskap. 

Föreläsare var Urban Emanuelson (naturvård, mångfald) och Karl-Ivar Kumm 

(produktionsfrågor).   

Mars 

• 6 mars. Frö- och odlingsseminarium med Sven Secher från Näsets Gröna med temat 

Så lyckas du med grönsaksfröer. I samverkan med Sigtuna Trädgårdsförening, 

Sigtunastiftelsen, Sigtuna stadsodlare och Omställning Sigtuna. 

• 14 mars. Årsmöte och föreläsning om Svenska rovdjur. Arne Söderberg berättade om 

hur rovdjursstammen har utvecklats i Sverige med tyngdpunkt på Stockholms län.  

 

April 

• 21 april. Fagning i Viby by inför sommarens slåtter. 
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Maj 

• 13 maj. Exkursion och föreläsning under temat Smaka på källor. Guide och föreläsare 

var Gunnar Wiklander. Focus låg på hur källan uppstått, vilken natur som omger den 

och vilka egenskaper vattnet har. Detta följdes av provsmakning av vattnet.   

Juni  

• 5 juni. Fågelutflykt på kvällen för att lyssna till och se våra kvälls- och nattfåglar. Bl a 

kunde vi höra nattskärran. 

 

• 17 juni. De vilda blommornas dag under ledning av Kerstin Frostberg. I samverkan 

med Svenska Botaniska Föreningen. 

 

Juli 

• 28 juli. En kväll om fladdermöss tillsammans med Johnny de Jong.  Föreläsning om 

vilka arter som finns och hur de lever, låter,  äter, förökar sig och övervintrar. I 

skymningen genomfördes en exkursion där vi både såg och hörde fladdermöss.  

 

Augusti 

• 11 augusti. Slåttergille i Viby by. I samarbete med fastighetsverket.  

 

September 

• 16 september. Svamputflykt vid Rävsta.  

 

November 

• 12 november. Naturen är viktig för hållbar utveckling.  Vi diskuterade planerad 

nybyggnation i vår kommun och hur vi kan planera och kompensera för att 

utvecklingen ska bli hållbar. Medverkande från kommunen var Maria Pettersson  

(kommunekolog) och Germund Landqvist (mark- och exploateringschef). 

 

 

Övrig verksamhet 

 

Politikerutfrågning inför valet 

Den 23 augusti anordnade Sätunakyrkans ekumeniska församling och Märsta Kristna Råd i 

samverkan med Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden en offentlig sammankomst i 

Sätunakyrkan med samtal/diskussion med kommunens politiska partier inför valet 2018. 

Moderator var Lisbeth Gustafsson. Samtalet kom att kretsa kring hur vi vill värna om ett 

hållbart samhälle, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. 
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Butikskontroll 

Under maj inventerades Willys butik enligt Bra Miljövals kriterier. De viktigaste kriterierna 

var att avfall sorters mycket noggrant i både personalrum och i butiken samt att en viss del av 

sortimentet ska vara ekologiskt eller Bra miljöval-märkt  med väl synliga skyltar. Detta sköter 

butiken bra. 

 

Studiecirkel Mat med svenska 

Under sommaren deltog 7-9 SFI-studerande i en studiecirkel inriktad mot matlagning och 

svenska samt lite kunskap om den svenska naturen. Vi lagade svenska maträtter och pratade 

om termerna i köket samt hade information om avfallssortering. Den varma sommaren 

hindrade oss från långa promenader, men deltagarna lärde sig känna igen några av våra 

svenska träd. 

Under hösten hade vi en studiecirkel med 5-9 SFI-studerande där vi lärde ut om bra matvanor, 

med näringslära och åt ett nyttigt mellanmål, allt med inriktning på att också lära sig svenska. 

 

Sigtuna stadsodling 

Under sammanlagt sex år har vi nu 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 sås i de lådor Sigtuna kommun iordningställt.  Under hela 

odlingssäsongen rensar, gallrar och vattnar vi i odlingen. Varje onsdag kl 15 träffades vi för 

att tillsammans se till det hela. Ansvaret för bl a vattning delade vi upp mellan oss under hela 

växtperioden. Vi har roligt och när höstens skörd och städning var klar hade vi en 

avslutningsfest med en del av skörden. Den 1 juli deltog vi i Projekt ”1000 trädgårdar” och 

visade upp vår odling för 46 besökare. Under säsongen har vi haft besök av Sigtunabor och 

boende i andra kommuner men också av turister från många länder. Då kunde vi byta tankar 

och idéer om allt som rör odlingen. 
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Plangruppen 

Föreningen får yttra sig i detaljplaneärenden och inför Bygg- och trafiknämndens beslut om 

disspenser gällande strandskydd. Handlingarna skickas till oss och efter beredning beslutar 

styrelsen om vi ska lämna synpunkter. 

I ärenden som gäller bygglov har vi ingen yttranderätt. 

Under 2018 har flera detaljplaner gällt etapper i de pågående utbyggnadsprojekten i Steninge, 

Sigtuna stadsängar och Steninge slottsby. 

Totalt har vi tagit del av 14 detaljplaner och lämnat yttranden i några av dessa. Viktigt att 

notera att detaljplanen för Västra Rosersberg, verksamheter delgetts oss inför 

Kommunfullmäktiges beslut. Redan 2015 yttrade vi oss i detta ärende och sa då ett tydligt nej 

till att gå vidare med planärendet. Vår uppfattning gäller även den nu gällande versionen. 

Sigtuna kommun har relativt sett omfattande vattenkontakt. Länsstyrelsen har beslutat att 

strandskyddsdispens i vår kommun ska gälla 300 meter.  Bygg- och trafiknämnden yttrar sig i 

dessa ärenden. Vi har i 10 fall fått sådana ärenden för att lämna synpunkter på om vi anser att 

dispens ska ges eller ej. 

Två naturreservat har varit aktuella för oss under år 2018. 

• Rävsta naturreservat har tidigare skötts av Länsstyrelsen men har nu gjort om till ett 

kommunalt reservat. Reservatet har även utökats med ca 30 procent 

• Råbergsskogens naturreservat är av betydligt mindre omfattning och har bildats under 

året. Skötselplan finns och ansvaret för reservatet är kommunalt. 

 

 

Lokal produktion av livsmedel  
 

Efter en noggrann undersökning av olika möjligheter beslöts att börja verksamheten med 

hjälp av REKO-ring konceptet. Efter omfattande marknadsföring genomfördes två st. lyckade 

utlämningar och antalet medlemmar på Facebook REKO Sigtuna är nu över 800 st., se nedan. 
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Samverkan med Arlandagymnasiet och Naturskolan 

 

Under året har ett antal aktiviteter utförts tillsammans med Arlandagymnasiet och 

Naturskolan. Vi handleder 7 st. elever som gör sina gymnasiearbeten om möjligheten att 

använda vandringsmusslor som en miljöindikator. Musslor har under oktober/november 

placerats i burar på olika platser i kommunen med kända höga halter av föroreningar. 

Analyser har gjorts av Polyklorerade bifenyler (PCB) och Perfluorerade ämnen (PFAS. Ett 

samarbete med SLU och Länstyrelsen i Stockholm.  

 

En undersökning med hjälp av vandringsmusslor fokuserar på hur Mälarens ekosystem 

kommer att påverkas av framtida klimatförändringar. 

 

 

Informationsspridning/kommunikation 
 

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

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

postutskick. Aktiviteterna har annonserats i lokaltidningen med dels betalannonser och dels i 

evenemangskalendariet, liksom på föreningens Facebooksida som vid årets slut hade nära 

170 följare. 
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Hemsidan (https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/)  har under år 2018 kontinuerligt 

uppdaterats med information om kommande aktuella händelser samt redovisat vad som 

presenterats på olika seminarier och vad som hänt i olika arbetsgrupper. Ett ökat intresse för 

hemsidan framgår av statistiken nedan. 

 

 
 

 

Vår Facebooksida Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har uppdaterats frekvent och 

antalet följare ökar, se nedan 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/
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Samarbeten  

 

Under 2018 har vi haft mycket goda samarbeten med Ekomatcentrum, Friluftsfrämjandet, 

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

Sätunakyrkan och Sigtuna Trädgårdsförening. Under 2018 avslutade Omställning Sigtuna sin 

verksamhet och slogs samman med Naturskyddsföreningen. 

 

Ekonomi  

Bokslut 2018 för Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

Resultaträkning 

Inkomster    Utgifter 

Bidrag  21.769  Medlemsinfo  8.368 

    Programverksamhet  5.084 

    Omkostnader   7.544 

      20.996 

                                         Resultat 2018 (vinst)               773 

                             

Summa                              21.769                                 Summa                               21.769 

 

Balansräkning 

Ing. balans    Utg. balans 

Plusgiro  10.790  Plusgiro   11.563 

årets vinst                                773                                                                                               

Summa                               11.563                            Summa                               11.563 
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Bokslut 2018 för Stadsodling 

 

Resultaträkning 

Inkomster  1.000  Utgifter  1.365 

Resultat 2018 (”förlust)   365      

Summa                              1.365                                   Summa                               1.365 

 

Balansräkning 

Ing. balans    Utg. balans   

Plusgiro  5.084  Plusgiro                         4.720 

                                                                                 Årets förlust                                   364 

Summa                                5.084                                    Summa                                5.084 

 

 

 

 

 

Sigtuna 2019-02-25 

 

 

 

 

Mats Olsson 

(Ordförande) 


