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Program och naturaktiviteter 

Styrelsen har utarbetat ett omfattande vinter-, vår- och sommarprogram, som har sänts ut till 

medlemmarna med nummer 1 av Sveriges Natur. Ett höstprogram kommer att skickas ut på 

motsvarande sätt efter sommaren. 

Det utsända programmet innehåller hela 17 aktiviteter och inkluderar 3 särskilda barnaktiviteter, 

för Natursnokarna. Flera andra programpunkter är också lämpliga för barn att delta i. Det är 

mycket glädjande och betydelsefullt att vi kan lära våra barn om djur och natur på detta sätt.  

Många utflykter är förlagda till särskilt vackra och skyddsvärda områden med möjlighet att 

upptäcka och uppmärksamma fantastisk natur och granska speciella djur- och växtarter på nära 

håll med kunnig guide. Några av utflykterna har förlagts till områden som är hotade av 

planerade exploateringar, med avsikten att sprida mer allmän kännedom om vad som står på 

spel. Det gemensamma syftet med utflykter och andra programaktiviteter är att både väcka 

intresse för naturen och miljöfrågor och värva fler aktiva medlemmar till vår förening. 

Programmet uppdateras kontinuerligt med ändringar och nya aktiviteter och finns på vår 

hemsida http://osteraker.naturskyddsforeningen.se/pa-gang 

 

Hållbart samhälle 

Klimatavtalet i Paris visar på en gemensam insikt bland jordens länder om att människans 

klimatpåverkan är ohållbar och en vilja att vidta de åtgärder som krävs för att vända 

utvecklingen.  

De globala klimat- och miljöutmaningarna har sin motsvarighet i det lokala perspektivet. 

För vår kommun gäller att nya bostadsområden måste byggas där kollektiva transporter och 

service redan finns för att minska bilberoendet. Nya bostäder måste också planeras så 

energisnålt som möjligt. Idag finns en mängd exempel på ny teknik och energilösningar som 

minskar vårt behov av energi. Kommunen måste börja ställa krav på exploatörerna för att 

minska energibehovet i nya bostäder och byggnader. 

Friluftsområden och grönstråk behövs nära bostadsområdena och måste planeras och skyddas 

för att invånarna ska få tillgång till friluftsliv och motion utan att vara tvungna att använda bil. 

I Österåker finns långa kustområden med stora naturvärden som invånarna borde få tillgång till 

för rekreation. Allemansrätten är en stor tillgång i detta, men den hotas av exploateringarna i 

strandskyddsområdena som ökar lavinartat. Österåker är en av de kommuner i regionen som 

beviljat flest strandskyddsdispenser under senare år. Detta är ett stort hot mot allemansrätten 

och vår tillgång till naturen längs sjöar och kust i framtiden. 

Inom kommunens gränser har vi ännu en rikedom av värdefull natur och biologisk mångfald, 

som i många fall hotas av planer på exploatering för bostadsområden och olika slags 



  
  

verksamhetsområden, av vägdragningar osv. Användningen av våra mark- och vattentillgångar 

måste planeras långsiktigt, med hänsyn till många intressen. 

Under 2016 kommer vi mot den bakgrunden att fortsätta att ta initiativ och på olika sätt aktivt 

medverka i dialogen om den nya och långsiktigt betydelsefulla Översiktsplanen och även en ny 

RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Vi kommer också att tillsammans 

med andra intresseföreningar fortsätta att delta aktivt i arbetet inom det nyinrättade Miljö- och 

klimatrådet med syfte att trycka på för att höja nivån på kommunens miljöarbete.  

Föreningen kommer också att fortsätta sin kritiska granskning av planprogram och detaljplaner 

i avsikt att dels hävda naturskyddets intressen med sikte på att bevara den värdefullaste naturen 

för kommande generationer, dels bevaka att vår kommun utvecklas i hållbar riktning.  

Ett samarbete har pågått i flera år mellan de berörda nordostkommunerna för att värna och 

utveckla Bogesunds- och Angarnkilarna. Syftet med samarbetet är att vårda och värna kilarna 

som en resurs för det rörliga friluftslivet och också bevara en biologisk mångfald. Samtliga 

kommuner har förbundit sig att inte exploatera i kilarna då det är viktigt att de finns kvar. 

Föreningen kommer även fortsättningsvis att delta i detta samarbete. 

Föreningen fortsätter granskningen av livsmedelsbutikernas utbud av ekologiska och 

miljömärkta varor genom det projekt kring miljöcertifiering av livsmedelsbutiker som vi arbetat 

med i flera år. Vi försöker även påverka hur konsumenterna kan få tillgång till bra produkter ur 

miljösynpunkt och bevaka att de mest miljöskadliga produkterna tas bort från hyllorna. Detta 

ser vi som ett viktigt och angeläget arbete.  

 

Den unga generationen 

En stor del av Sveriges barn lever idag i tätort och har mycket dålig kunskap om natur- och 

djurliv. Barnen är framtidens beslutsfattare och måste få kunskaper om naturen och hur 

människan ingår i det ekologiska sammanhanget. Verksamheten med Natursnokarna fortsätter. 

Föreningen har under förra året också på olika sätt fortsatt sina ansträngningar att förmå 

kommunen att starta en Naturskola och kommer att aktivt bevaka frågan även under det 

kommande året. I syfte att intressera barn och ungdomar för den nära naturen och göra dem 

uppmärksamma på vad de själva kan göra för naturen genomför föreningen en stor tävling i 

fågelholksbygge för årskurserna 4 – 6 för skolorna i kommunen  

 

Medlemskontakter och opinionsbildning 

I syfte att öka och modernisera kontakten med medlemmarna har föreningen under det gångna 

året med gott resultat startat en egen Facebooksida. Vi kommer att fortsätta att utveckla och 

effektivisera formerna för medlemskontakter på flera olika sätt. Avsikten är att både bättre nå 

ut med information om föreningens verksamhet och fånga upp synpunkter och idéer från 

medlemmarna. Föreningen kommer också att fortsätta att medverka i debatt och 

opinionsbildning i miljö- och hållbarhetsfrågor genom bland annat insändare och debattinlägg 

i media och användning av Facebook och andra sociala media. 
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