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Verksamhetsberättelse med bokslut för 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 

Verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 
 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har under år 2019 arbetat för att stärka den 

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

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

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

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

Vid årsskiftet 2019-20 hade föreningen 766 medlemmar varav 473 fullbetalande, 1 ständig 

medlem samt 292 familjemedlemmar. Detta innebär en ökning med 6 medlemmar från år 

2018. 

 

Styrelse  

 

På årsmötet den 21 mars 2019 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 2019 har varit Matz Norling, kassör har varit Benny Andersson och 

protokollförare Åsa Berg. 

 

Övriga förtroendeposter 

 

Valberedning 

Valberedningen inför 2020 har vait Lars-Gunnar Bråvander och Ingemar Gustafsson. 
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Revisorer 

Bengt Sterby 

Solveig Lorentzon 

 

Revisorsuppleanter 

Claes Heinervall 

Hans Gustafsson 

 

Verksamhet under året 

 

Styrelsemöten 

 

Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits plus ett konstituerande styrelsemöte i 

samband med årsmötet. 

 

Föreläsningar/exkursioner 

 

Sammanlagt 15 event planerades, ett av dessa kom att inställas så att utfallet blev 14 enligt 

nedanstående beskrivning: 

 

Februari 

• 13 februari. Eva Andersson, ordförande i Linodlarföreningen, berättade om linets 

möjligheter.  

• 6 mars. Informationsträff om kollektivtrafiken i kommunen tillsammans med Mats 

Weibull från Bygg- och trafiknämnden. Olika förslag och förändringar diskuterades 

med utgångspunkt att kollektivfabriken ska bli bättre och minska köer och utsläpp.  

Mars 

• 21 mars. Årsmöte med fokus på klimatet. Svante Axelsson berättade om sin syn på 

Sveriges klimatarbete utifrån sin roll som nationell samordnare för fossilfritt Sverige. 

 

April 

• 6 april. Klädbytardag. Tillsammans med Sigtuna Museum, Sigtuna vatten och 

renhållning samt Love and hope ordnade vi en klädbytardag. Mycket uppskattat och 

156 plagg bytte ägare. De plagg som blev över lämnades till en 

välgörenhetsorganisation. 

• 10 april. Skogens hemligheter. Miljöfilm och samtal med Clas Andrén och Ola 

Jennersten i Stiftelsens bibliotek.  I samverkan med Sigtunastiftelsen och Nya 

omställning Sigtuna. 

• 27 april. Vårfagning i Viby by. 
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Maj 

• 11 maj. Morgonutflykt med fågelskådning vid Fysingen under ledning av Anders 

Turesson. 

• 22 maj. Biologiska mångfaldens dag uppmärksammades genom utflykt till 

Munkholmen. Föreningen lämnade tips på ätbara växter och anordnade naturbingo. 

 

Juni  

• 27 juni. Arlandas blommande startbanor. Swedavias biolog Magnus Persson guidade 

oss bland Arlandas startbanor som genom sin skötsel skapat unika och bra miljöer för 

flera växtarter. 

 

Augusti 

• 11 augusti. Slåttergille i Viby by. Vi slog med lie, räfsade  och satte upp hässja. 

Kombinerades med tipspromenad. I samarbete med Fastighetsverket.  

 

September 

• 7 september. Svamputflykt vid Rävsta under ledning av Lars-Gunnar Bråvander och 

Kerstin Frostberg.  

 

Oktober 

• 22 oktober. Besök vid Statens veterinärmedicinska laboratorium (SVA) i Uppsala under 

ledning av Carl Hård af Segerstad. 

 

November 

• 12 november. Hur hållbar är vår kommun?  Kommunens Agenda 2030-arbete 

diskuterades tillsammans med bl a Gill Brodin (som är samordnare för Agenda 2030- 

arbetet i kommunen). 

• 17 november. Födelsedagskalas. Vi firade att föreningen nu funnits i 50 år 

tillsammans med ett 30-tal gäster och god förtäring. Lars-Gunnar Bråvander inledde 

med sitt perspektiv på miljöfrågorna under 50 år,  följd av inlägg från ett flertal 

tidigare ordföranden. 

 

 

Övrig verksamhet 

 

Miljömärkt butik 

Under våren har vi inventerat Willys för att få godkänt för Bra miljövalbutik. En rad krav ska 

uppfyllas. Viss del av sortimentet måste vara ekologiskt märkt eller miljömärkt  och det måste 
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vara väl skyltat.  Endast MSC-märkt fisk och skaldjur får säljas.  Det är krav på 

avfallssortering och miljömärkt städmaterial både i butiken och i personalrum.   

 

Sigtuna stadsodling 

Under sju 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 12 entusiaster för 

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

brukar bli ett 50-tal olika arter, t ex rotsaker, baljväxter, örter förutom bärbuskar och ätbara 

blommor samt även örter och blommor som lockar bin, humlor och fjärilar.  Fröerna har vi 

fått utan kostnad från Impecta sedan några år. På Rölunda Gård fick vi i år hämta Kravmärkt 

jord . På Österby Gård kunde vi hämta gödsel. En del fröer får förgro hos några av oss medan 

andra sås direkt i de lådor Sigtuna kommun iordningställt. Under hela odlingssäsongen rensar, 

gallrar och vattnar vi i odlingen och varje onsdag  klockan 15 träffas vi för att tillsammans se 

till det hela. 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 en avslutningsfest.  Vi har haft 

många besök av Sigtunabor och boende i andra kommuner men också av turister från andra 

länder. Då kan vi byta tankar och idéer om allt som rör odlingen. 

 

Informationsspridning 
 

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 dels i lokaltidningen med betalannonser,  dels i 

evenemangskalendariet, liksom på föreningens hemsida. 

Hemsidan https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/ har under år 2019 kontinuerligt 

uppdaterats med information om kommande aktuella händelser samt redovisat vad som 

presenterats på olika seminarier och vad som hänt i olika arbetsgrupper.  
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Figur 1 Antal hemsidevisningar per månad 2019 

 

Vår Facebooksida Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden stängdes ner oförklarligt under 

2019 och har nu ersatts med en ny sida Naturskyddsförening Sigtuna.  

Totalt antal följare för den nya sidan var vid årsskiftet 55st. 

 

Lokalproduktion av livsmedel  
 

REKO-ring konceptet har använts under året med utlämningar både i Märsta och Sigtuna. 

Antalet medlemmar på Facebook REKO Sigtuna vid årsskiftet var 1450 personer. 

  

Samverkan med Arlandagymnasiet och Naturskolan 
 

Under året har ett antal aktiviteter utförts tillsammans med Arlandagymnasiet och gjorde 

Naturskolan. Under vårterminen 2019 handleddes 7 st. elever som sina gymnasiearbeten om 

möjligheten att använda vandringsmusslor som en miljöindikator. Musslor hade 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). Studien var ett samarbete med SLU och Länsstyrelsen i Stockholm. En av 

uppsatserna, ”Vandrarmusslor i bur som PCB-indikator”, gick till den rikstäckande 

vetenskapstävlingen och utställningen Unga forskare och presenterades på Tekniska museet. 

Vi var även inbjudna att presentera våra projekt för anställda på kommunen, se bild nedan. 
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Under höstterminen 2019 startade projekt om musslors känslighet för mikroplast och pH-

förändringar, mikroplast från konstgräsplaner, näringsämnen i Märstaåns avrinningsområde 

samt GC/MS-analys av miljöfarliga ämnen i kläder. 

 

Avfallsutställning 

 
Under hösten 2018 och våren 2019 tog vi fram en utställning om hur vi ska se våra sopor som 

en resurs att ta tillvara. Genom att bli bättre på att sortera vårt avfall kan vi minska 

energianvändning och råvaror och vi får biogas och jord av vårt organiska avfall. Det blev en 

skärmutställning med information om glas, metall, pappersförpackningar, plast och organiskt 

avfall. SFI-elever bjöds in för information och utställningen har varit utplacerad på fyra 

platser. En information med frågetävling och sopplunch på Kulturlänken. Ett besök på 

biogasanläggning är planerat. Information till föreningarna inom ”Valsta utveckling” har 

planerats. 

 

Planärenden 

Även 2019 har den kommunala aktiviteten varit låg vad gäller nya detaljplaner. Endast några 

planer som gäller offentliga lokaler, som skolor har delgetts oss.  Arbetet i de stora 

utbyggnadsområdena, Sigtuna stadsängar, Steninge slott och Märsta centrum pågår 

fortfarande. 

Tidigare har vi fått strandskyddsärendena till oss med rätt att avge ett yttrande. Under året 
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slutade dessa ärenden att komma till oss. Grunden för att yttra oss har visat sig vara oklar. Vid 

kontakt med kommunen har man med den utgångspunkten ansett att det är olämpligt 

att vi ges rätt att yttra oss i dessa ärenden som för  beslut går till Länsstyrelsen. Vi har nu 

anvisats en väg för att med tillämpning av offentlighetsprincipen få del av vilka ansökningar 

om dispens för strandskyddsförordningen som inkommit till kommunen. 

I anslutning till ombyggnad/nybyggnad av förskole-. och skollokaler i Tingvallområdet 

behövs evakueringslokaler. Våra medlemmar har noterat att baracker för detta ändamål 

placeras i området Lupinen där bestånd av grodor noterats. Efter påpekanden har 

Fastighetskontoret tagit fram en plan för hur vägpassagen för grodorna ska garanteras i 

området. 

 

 

Samarbeten  

 

Under 2019 har vi haft mycket goda samarbeten med Friluftsfrämjandet, Kulturlänken, Nya 

omställning Sigtuna, Sigtuna kommun, Sigtunastiftelsen, Sigtuna vatten och renhållning, 

Sigtuna museum, Svenska botaniska föreningen, Sätunakyrkan, och Sigtuna 

trädgårdsförening.  
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Ekonomi  

 

Bokslut 2019 för Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

Resultaträkning 

Inkomster    Utgifter 

Bidrag  21.060  Medlemsinfo  17.272 

    Programverksamhet  3.259 

    Omkostnader   1.420 

 Resultat 2019 (förlust)            891                                             

Summa                              21.951                                 Summa                               21.951 

 

Balansräkning 

Ing. balans    Utg. balans 

Plusgiro  11.563  Plusgiro   10.672 

årets förlust                           - 891   

Summa                                10.672                                Summa                                10.672   
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Bokslut 2019 för Stadsodling 

 

Resultaträkning 

Inkomster  1.500  Utgifter  0 

Resultat 2019 (vinst)                      1.500 

Summa                              1.500                                   Summa                            1.500 

 

Balansräkning 

Ing. balans    Utg. balans   

Plusgiro  4.720  Plusgiro                         6.220 

Årets vinst                          1.500                                                                                      

Summa                              6.220                                    Summa                                6.220 

 

 

Projekt Källsortering (hur beloppet ska användas beslutas av styrelsen) 

Ingående balans                   0                                              Utgående balans         10.000 

 

 

 

Sigtuna 2020-02-25 

 

 

 

 

Mats Olsson 

(Ordförande) 


