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Verksamhetsberättelse med bokslut för 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 

Verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har ambitionen att värna vår miljö och att gynna och 

förstärka långsiktig ekologisk hållbarhet för att denna inte skall komma till korta gentemot 

ekonomiska intressen. Vi menar att ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk 

hållbarhet. Naturen och dess tillgänglighet är också en viktig social faktor och således en 

viktig faktor för social hållbarhet. Allt detta försöker vi genomföra bl a genom dialog med 

kommunala tjänstemän och politiker samt genom att sprida information via seminarier och 

föreläsningar.  Vi arrangerar därför också utflykter runt om i vår bygd för att visa på 

regionens unika värden och möjligheter.  Alla är välkomna till samtliga aktiviteter. 

Vid årsskiftet 2020/21 hade föreningen 550 betalande medlemmar. 

 

Men år 2021 blev, liksom 2020, inte som tidigare år på grund av utbrottet av pandemin Covid 

19. Naturligt nog ville vi inte medverka till spridningen av viruset. Av denna anledning blev 

flertalet aktiviteter och initiativ, framförallt de inomhus, inställda eller uppskjutna till senare 

år.   

 

 

Styrelse  

 

Inför verksamhetsåret 2021 valde vår kassaförvaltare Benny Andersson att avgå. 

På årsmötet den 23 mars 2021 valdes följande styrelse, samtliga på 1 år: 

Ordförande  Mats Olsson 

Ledamot  Christopher Hamilton  

Ledamot  Anna Holmgren 

Ledamot  Ola Jennersten 

Ledamot  Åsa Johansson 

Ledamot  Matz Norling 

Ledamot  Karin Bernodt 

Ledamot  Åsa Berg 

Suppleant                            Shabana Nazari 

 

Vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Matz Norling till vice ordförande, 

Christopher Hamilton till kassör samt Åsa Berg till protokollförare. 
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Övriga förtroendeposter 

 

Valberedning 

Som valberedning inför 2022 valdes Elwood Overholt samt Carl Hård af Segerstad.  

 

Revisorer 

Claes Heinervall, 1 år 

Solveig Lorentzen, 1 år 

 

Revisorsuppleanter 

Marit Andersen, 1 år 

Hans Wallensteen, 1 år 

 

 

Verksamhet under året 

 

Styrelsemöten 

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

samband med årsmötet. Våra styrelsemöten hölls i regel digitalt (Teams) med undantag för 1 

utomhus och tre fysiska möten under hösten. 

Föreläsningar/exkursioner 

Sammanlagt 14 event plus ett årsmöte planerades, men två av dessa kom att inställas så att 

utfallet blev 12 enligt nedanstående beskrivning: 

 

Mars 

• 5 mars. Årsmöte med fokus på biologisk mångfald. Karin Bernodt visade flera av sina 

vackra fågelfoton och berättade därtill.  Årsmötesförhandlingarna genomfördes 

sedvanligt. Mötet i sin helhet genomfördes digitalt. 

 

April 

• 21 april. Kan jag ge naturen en hand?  Föreläsning av Ola Jennersten på 

Sigtunastiftelsen. Presentationen finns tillgänglig på YouTube. 

 

• 24 april. Fagning i Viby by för att skapa utrymme för vårblommor.  

 

Maj 

• 4 maj. Utflykt till Hjälstaviken och Parnassen. 
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• 9 maj. Vid fågelmorgonen vid Fysingen deltog sju personer, och man hade även fått 
säga nej till flera intresserade p.g.a. Corona-restriktioner. Man såg/hörde ca 50 
fågelarter. 

 

• 22 maj. Biologiska mångfaldens dag genomfördes i Viby by, med tema vilda ätliga 

växter, med totalt 13 personer. Man var ju något fler än deltagargränsen, men alla 

var noga med att hålla avstånd. Åsa J hade satt ut en tipsrunda med frågor om 

biologisk mångfald, ordnat en artbingo med ätliga växter och bjöd på smakprov av 

harsyreröra, maskros-shot och kirskålssmoothie. 

 

• 20 juni.  De vilda blommornas dag - inställt 

 

• 8 augusti. Slåttergille som genomfördes i sol och regnstänk i Viby by. God stämning 
med unga och äldre som slog, räfsade o hässjade. Sigtuna spelmän underhöll med 
fin folkmusik både ute och inne i stugan. Tipsrunda med fokus på biologisk 
mångfald erbjöds och priser delades ut. 

 

• 12 augusti. Visning av vår stadsodling vid Drakegården. Gunnel Petersson ciceron. 

 

• 4 september. Pilgrimswalk for future. Ingegerdsleden från Sigtuna till Odensala med 

inspiration av den gröna pärlan i frälsarkransen – symbol för naturen, miljön och 

medmänsklighet.Ola Jennersten, Naturskyddsföreningen och naturvårdsexpert på 

WWF, inledde vandringen som avslutades i Odensala kyrka med föredrag av Hans-

Erik Lindström, präst och grundare till Vadstena pilgrimscenter. 

 

• 11 september. Svamputflykt med skogsguidning. Inställdes. 

 

• 25 september.  Fågelutflykt till Naturreservatet Hjälstaviken. 

Med hjälp av våra kunniga fågelskådare tog vi del av den artrikedom som reservatet 

erbjuder. Vid lunchtid tändes grillen uppe på berget. Vi besökte fågeltornet i  Hårby 

där gäss i tusental, vadare, andfåglar, rovfåglar mm kunde observeras.  

 

• 2 oktober. Prylbytardag i samverkan med Sigtuna Museum & Art . 

 

• 25 oktober. Skogdiskussion med Gill Brodin och Mats Weibull i biografen vid 

Forum. 

 

• 27 oktober. Film om skog med medverkan av skogsekolog Sebastian Kirppu 

(medverkar i filmen). Välbesökt med mer än ett 30-tal deltagare. Samverkan med 

Sigtunastiftelsen. Filmen visades på Gröna Ladan. 
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• 10 november. Vinprovning under ledning av Cecilia Olsson. Temat var att jämföra 

svenskproducerat vitt och rött vin med likartade importerade produkter från Europa. 

Samtliga var ekologiska eller naturviner. Det svenska röda vinet var baserat på 

norrländska blåbär (Rålund Classic) – mycket uppskattat.  

 

 

 

Samarbeten  

Under 2021 har vi, liksom tidigare år, haft mycket goda samarbeten med Friluftsfrämjandet, 

Kulturlänken, Nya omställning Sigtuna, Sigtuna kommun, Sigtunastiftelsen, Sigtuna vatten 

och renhållning, Sigtunahem, Sigtuna museum, Sigtuna golfklubb, Svenska Botaniska 

Föreningen, Sätunakyrkan, Sigtuna trädgårdsförening, Viby by (Marie Tegnefjord) och Valsta 

utveckling. 

 

Informationsspridning 

Hemsidan https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/ har under år 2021 kontinuerligt 

uppdaterats med information. Vi avstod detta år från att sammanställa och distribuera ett 

tryckt program på grund av stora osäkerheter i vår verksamhet föranlett av pandemin. 

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

Aktiviteterna har annonserats på föreningens hemsida. 

 

  
Figur 1 Antal hemsidevisningar per månad 2021/22  

 

Vår Facebooksida Naturskyddsförening Sigtuna har uppdaterats kontinuerligt och vi hade 

137 st följare den senaste månaden 
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Övrig verksamhet 

 

Miljömärkt butik                                                                                    

Verksamheten med inventeringar av butiker för miljömärkning avbröts under 2021 på grund 

av covid 19. Avsikten är dock enligt tidigare år att en rad krav ska uppfyllas. Viss del av 

sortimentet måste vara ekologiskt märkt eller miljömärkt och det måste 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                                                                                               

Sammanlagt 10 kvinnor har under säsongen odlat ett 50-tal ätbara växter i Drakegårdens 

trädgård, nu för det åttonde året i rad På det här sättet vill de förmedla inspiration och kunskap 

om hur lätt och roligt det är att odla en del av sin egen mat. Tillsammans beslutar de vad som 

bedöms 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.  Några av arterna har förkultiverats hemma för att sedan kunna 

planteras ut vid Drakegården när frostrisken är över. Fröerna erhölls utan kostnad från 

Impecta. De fick också gratis kravmärkt jord och gödsel från Rölunda Gård. Under hela 

odlingssäsongen rensar, gallrar och vattnar de i odlingen. Varje onsdag träffades gruppen för 

att tillsammans se till det hela. Ansvaret för bl a vattning delade de upp emellan sig under hela 

växtperioden. Att träffas en gång varje vecka och sköta om plantorna innebar en social 

gemenskap som är viktig, särskilt just under Covid-året 2021. De har haft många besök av 

Sigtunabor och boende i andra kommuner. Vid dessa besök byts tankar och idéer om allt som 

rör odlingen. 

Avfallssortering                                                                         

Vår förening skulle under år 2020 ha inlett ett samarbete med Sigtunahem och med föreningar 

i Valsta Utveckling för att informera om hur man återvinner avfall och vinsterna med att ta 

tillvara resurser. På grund av Covid 19 har detta skjutits upp och vi kommer att inleda arbetet 

när pandemin är över. Vi har fått ett ekonomiskt bidrag av Valsta Utveckling och Sigtunahem 

för att kunna genomföra projektet. 

Lokalproduktion av livsmedel 
REKO-ringen är för närvarande vilande. 

. 
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Planärenden     

Följande 6 yttranden rörande planärenden har av föreningen inlämnats under år 2021: 

Sjätte stadsdelen Arlanda stad, februari 2021 

Kraftledning över Garnsviken, februari 2021 

Bostäder vid Klockarbol, juni 2021 

Sigtuna översiktsplan samrådsunderlag slutlig, juni 2021 

Märsta station, juni 2021 

 

 Projekt ”Naturvård och pollination på Sigtuna golfklubb”                                    

Under år 2020 initierades ett projekt tillsammans med Sigtuna golfklubb och Sigtuna 

naturvänner i syfte att öka förutsättningarna för pollinerande insekter vid Sigtuna golfklubb. 

Fokus ligger på ökad föda och ökad tillgång på bostäder för pollinerande insekter.  

Under året har en rad aktiviteter genomförts. En botanisk och två entomologiska inventeringar 

har genomförts som alla bildar fundament för att se hur våra aktiviteter påverkar mångfalden 

på och runt golfbanan. Trädgårdsanläggningen vid golfrestaurangen har blivit restaurerad med 

bivänliga perenner vilket positivt påverkat faunan med nektar- och pollenätande insekter. 

Skötselarbetet har varit stort men genomförts med beröm av golfklubbens trädgårdsgrupp.  

Stora arealer av högruff (äng) har bränts, slåttrats och ihopsamlats under året med bl a 

nyinköpt slåtterbalk och strängare. I några områden har tre 3 X 100 meters strängar har frästs 

och planterats med ängsfrö. Svårt att redan under första året utvärdera grobarheten men detta 

kommer att avslöjas under projektets gång. En ca 2 hektar betesfålla har stängslats med får 

och el-stängsel för att välkomna betesdjur under 2022. 34 ton otvättad sandlådesand har lagts 

ut i fyra bisandbäddar på lämpliga ställen plus att ytterligare sandig lokal iordningsställts som 

potentiellt viktiga bibostäder i framtiden. Ett mindre antal bihotell har också tillverkats och 

placerats ut. Både sandbädd och bihotell har redan fått många hyresgäster. Ett mindre antal 

fågelholkar har satts upp och fler kommer under 2022, liksom foderautomater för vinterfåglar. 

Klubbens röjningsgrupp har röjt längs många brynmiljöer för att gynna både flora, 

blombesökande insekter och de stora jätteträden. Ett besök av jätteträdsexpert gav många 

skötselråd. Speciellt slåtterarbetet och avlägsnandet av hö har varit mycket arbetskrävande 

varför nya idéer kommer att testas under 2022.  

I siffror har projektet registrerat 75 separata aktiviteter på ett halvår. Aktiviteterna har 

bemannats av 39 personer (30 Sigtuna GK, 4 Naturvänner, 5 Naturskyddsföreningen). Totalt 

har vi lagt ner 635 timmar, vilket motsvarar 4 månader heltid.  
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Ekonomi  

Bokslut 2021 för Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden (Sammanställt av 

föreningens kassaförvaltare: Rose-Marie Löf 

 

Resultaträkning 
    

Inkomster   Utgifter  

Bidrag: 1.500,00 kr  Medlemsinfo:  

Återbäring: 16.120,00 kr  Programverksamhet: 7.686,92 kr 

Sålda receptböcker: 80,00 kr  Annonsering: 17.076,00 kr 

Deltagaravgifter: 3.150,00 kr  Omkostnader: 2.455,00 kr 

   Nordea: 1.310,20 kr 

     

Total: 20.850,00 kr  Total: 28.528,12 kr 

Resultat 2021     -7678,12 kr 

     

     

     

Balansräkning 2021 
    

Ingående balans   Utgående balans  

Plusgiro 35.196,56 kr  Plusgiro 27.518,44 kr 

Resultat 2021   -7.678,12 kr    

     

     

Summa 27.518,44 kr    

     

     
 

 

 

 

 

 

Sigtuna 2022-03-14 

 

 

 

 

Mats Olsson 

(Ordförande) 


