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Naturskyddsföreningens Jubileumsprojektbidrag 2008 
 

Redovisning från Naturskyddsföreningen Österåker 
 

Förberedelser, arbetsgång 
Naturreservatet Näsudden i Österåkers kommun, som Naturskyddsföreningen Österåker arbetat 
för under många år, verkade kunna bli verklighet under år 2008 eller 2009 eftersom kommunen 
ställde sig positiv till att göra området till ett kommunalt reservat. 
 

Markägaren Runö folkhögskola och Naturskyddsföreningen började tidigt 2008 planera för en 
invigning av naturreservatet. Vid ett klimatföredrag av Mårten Wallberg på Runö folkhögskola i 
april 2008 föddes tanken på att engagera Naturskyddsföreningen på läns- eller riksnivå vid en 
kommande invigning. När det senare blev klart att SNF:s Rikskonferens och 100-årsjubileum en 
dag skulle förläggas till Runö blev det naturligt att göra invigningen till en programpunkt i det 
arrangemanget. Vi fick respons från SNF och en lokal arbetsgrupp, Linda Fredriksson (från 
markägaren Runö) och Åke Strid (Naturskyddsföreningen Österåker), började arbetet under 
sommarmånaderna 2008. Efter kontakter med kommunen överläts åt Runö och 
Naturskyddsföreningen att utarbeta program för invigningen. 

 

Vi ville få en bred uppslutning kring invigningen för att kunna presentera Näsudden och göra 
den känd i bygden. Därför inbjöds så många ideella föreningar som vi kände till att medverka 
och presentera sig (bilaga 1). Gensvaret blev större än väntat men den planerade 
invigningsdagen på en fredagen var mindre lämplig för flertalet. För att så många som möjligt 
skulle kunna deltaga kom därför invigningsarrangemanget att förläggas till två dagar, fredag och 
lördag, 15 och 16 maj 2009.  

 

För de föreningar som önskade vara med i samband med invigningsfestligheterna (drygt 30 st) 
ordnades under november 2008 till april 2009 inomhusträffar med presentation av natur och 
kultur på Näsudden samt vandringar i området. I början av februari presenterades området med 
en rikt illustrerad artikel i lokaltidningen Åkersberga Kanalen. Hela tiden hade vi kontakter med 
SNF (Maarit Gustavsson, Mikael Karlsson, Mårten Wallberg, Bo Björnsäter) och vi träffades 
också på plats på Runö. Österåkers kommun var hela tiden involverade i vad som skedde och 
kommunrepresentanter besökte också Runö för många diskussioner.  

 

Trycksaker  
Affischer trycktes upp för att sprida kännedom om evenemangen och ett programblad utdelades 
till alla besökare. En beskrivning av naturen på Näsudden (bilaga 2) delades ut till deltagarna i 
rikskonferensen och till övriga intresserade under båda dagarna. En överupplaga användes bl.a. 
vid guidningar senare på sommaren. Ett par häften med poesi med anknytning till Runö delades 
ut.  
 

15 maj 2009 
Inför den egentliga invigningen fredagen den 15 maj iordningställdes en snitslad slinga runt 
Näsudden där några organisationer visade upp sig, bl.a. Naturskyddsföreningen Österåker 
(bilaga 3)  och Långhundraledsgruppen (reservatet ligger vid Långhundraleden, den gamla 
segelleden till Uppsala). Markägaren Runö folkhögskola skötte de tekniska arrangemangen och 
allmän service, och Österåkers kommun hade ett stort tält med bl.a. miljöinformation.  Själva 
ceremonin kl 13 var ett inslag i rikskonferensen, och med konferensdeltagare och allmänhet 
uppgick antalet närvarande till ca 500 personer. 

 

Program: 
Kulturstrateg Carl Oscar Törnros: Välkomsthälsning från Österåkers kommun. 
Kommunalrådet Ingela Gardner, Österåkers kommun: Kommunal planering. 
Mikael Karlsson, SNF: Bl.a. värdet av skydd av naturområden. 
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Ingela Gardner och Mikael Karlsson klipper band och förklarar naturreservatet Näsudden för 
invigt. 
Sång av barnkör och recitation av Cecilia Frodi med dikter av Emil Hagström, som bodde på 
andra sidan vattnet.  (Bilaga 4). 

 

Därefter gavs tillfälle att promenera runt och ta del av de arrangemang som fanns utmed den 
markerade stigen. 

 
 

16 maj 
Kl 11–15. Längs en promenadväg på ett par km presenterade drygt 30 föreningar (bilaga 4) sin 
verksamhet. Bland programmen av aktivitets- och underhållningskaraktär kan nämnas 
Hembygdsföreningen (historiska händelser från Näsudden), trädgårdssällskapet (ekologisk 
odling, sälgflätning).  medeltida sångkör, Emil Hagströmsällskapet (trubadur), hundklubben 
(dressyr). Naturskyddsföreningen Österåker hade allmän information om SNF och 100-
årsjubileet med medlemsvärvning, holkar och bon för olika djur samt en skärm om invigningen 
av reservatet dagen före. Klimatfrågan fick en stor plats och den informationen skedde i 
samarbete med nätverket Klimatsmart Österåker. Kretsen hade även en skärmutställning med 
presentation av sin 30-åriga verksamhet och för de yngre fanns en naturstig. Övriga som hade 
speciella barn- och undomsaktiviteter var Orienteringsklubben (instruktion och lätta bana), 
Trädgårdssällskapet (frösådd) och Fritidsfiskarna (strömmingsfiske från båt). Genom en 
skärmutställning vid en av de äldsta kända sälgarna (150 år?) uppmärksammades sälgens 
betydelse med anledning av att det var ”Sälgens år”. Mycket uppskattat blev ”fårsläppet” kl 12. 
De får som skall bidraga till att hålla markerna öppna i det nya naturreservatet kom i en stor 
flock från närbelägna Näs gård (bilaga 5). Under dagen besöktes Näsudden av 500 personer. 

 

Dokumentation 
Arrangemangen den 15 och 16 maj uppmärksammades av lokalradion, lokala tidningar och 
kommunens ”Vårt Österåker”. Reportage finns på SNF-kretsens hemsida och en omfattande 
fotodokumentation gjordes. Förutom den här aktuella inlagan finns den tryckta beskrivningen av 
naturen på Näsudden samt dokumentation och utvärdering gjord av Runö folkhögskola.  
 
 

Användningen av anslag 14000 kr 
Merparten av utgifterna svarade Runö folkhögskola för.  
Största utgiftsposterna för Naturskyddsföreningen var material för framställning och uppsättning 
av skärmar, utställningsmonter, fågelholkar m.m., transport-  och tryckkostnader.   

 

Sammanställning: 
 

Virke, kapning, färger, lim, skruv m.m.  5210:- 
Tryckning, datorutskrifter, papper, inplastning  6358:- 
Transporter    1733.- 
Vinster, holkar från SNF:      760:- 
 

Summa:                          14061:- 
 

Alla utgifter finns verifierade i Naturskyddsföreningen Österåkers kassabokföring. 
 
 

Utvärdering  
 

Invigningen av naturreservatet Näsudden den 15 maj och den s.k. Föreningarnas dag den 16 maj 
är Naturskyddsföreningen Österåkers största arrangemang. Vi kunde genomföra det tack vare 
god hjälp av Runö folkhögskola. Vi är belåtna med arrangemanget för vår del och vi nådde i 
stort sett de mål vi satt upp. Responsen från deltagande föreningar har varit positiv. De var 
mycket nöjda och vill gärna ha en upprepning nästa år! Den stora uppslutningen från olika 
föreningar medförde att det kom mycket folk och vi fick rika tillfällen till att tala för vår sak. 
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Positiva resultat för kretsen: 
Många besökande kunde informeras om vår verksamhet vid vår station. 
Kommande program annonserades. 
Vi har fått mycket positiva kommentarer om arrangemangen. 
Barn visade intresse för vår utställning, t.ex. holkarna, och deltog i naturstig. 
Samarbetet med Klimatnätverket intensifierades och har följts upp senare.. 
Kontakter med andra föreningar som vi kan ha samarbete med. 
Ca 10 medlemmar lade ner ideellt arbete inför förberedelserna och utförandet på plats. 
En del nya medlemmar anmälde sig, dock nådde vi inte 20 st. som vi hoppats på. 
 
Åkersberga 2009-12-16 
 
 
För Naturskyddsföreningen Österåker 
 
 
 
 
 
Åke Strid     Ann Sjölander 
Av styrelsen utsedd som ansvarig för projektet        Kassör 
”Invigning av Näsuddens naturreservat”  
akeocherna.strid(at)telia.com   ann.sjolander(at)nui.se  
08-540 229 33    08-540 693 03 
 

 
 
 

 


