
    

Verksamhetsplan för NFÖ 2018  
Programförklaring: 
Naturskyddsföreningen i Österåker vill vara verksam för bibehållandet av värdefull natur och 

ekosystem. Vi vill ge våra medlemmar och kommuninnevånarna fina naturupplevelser och 

medverka för bevarandet av värdefull närmiljö för rekreation och framtida generationers 

möjligheter att vistas i naturen. För att uppnå detta arbetar vi med att: 

 ordna utflykter till särskilt vackra och skyddsvärda områden med möjlighet att upp-

täcka och uppmärksamma fantastisk natur och granska speciella djur- och växtarter på 

nära håll med kunnig guide 

 påverka kommunens utveckling avseende planarbeten, transporter och utbyggnad 

 driva olika kampanjer för upplysning och attitydförändring kring t ex inköp och resan-

det 

 

Vi vill verka för ett hållbart samhälle genom ett utökat kretslopp för material/råvaror och 

värna friska ekosystem och den biologiska mångfalden. Vi vill även arbeta för att förbättra 

möjligheterna för klimatanpassade transporter, återvinning och återanvändning och ett 

minskat användande av miljöfarliga kemiska produkter.   

Lite om årets program- och naturaktiviteter:  
Styrelsen har utarbetat ett omfattande program för år 2018 som har sänts ut till medlemmarna 

med nummer 1 av Sveriges Natur.  Det utsända programmet inkluderar särskilda 

barnaktiviteter inom ramen för de s k Natursnokarna. Det är mycket betydelsefullt att vi kan 

lära den yngre generationen om djur och natur på detta sätt för att tidigt öka förståelsen för 

värdet av naturen och dess glädjeämnen. 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.  Under våren genomför föreningen i samarbete med Vuxenskolan en 

studiecirkel om fåglar och vi kommer att anordna aktiviteter i samband med Miljövänliga 

veckan 2018 i oktober som kommer att handla om den cirkulära ekonomin och om att ta vara 

på de prylar man har istället för att slänga och köpa nytt. Klimatfotavtrycket för våra 

vanligaste konsumtionsvaror, t ex kläder, är stort. 

I år har vi lyft fram vikten av att värna våra vatten och hav och ordnar därför två föredrag 

kring detta ämne. Vi kommer även att uppmärksamma valåret 2018 genom att upprepa 2014 

års enkät till kommunpolitikerna avseende miljö och hållbarhet.  

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

hemsida http://osteraker.naturskyddsforeningen.se/pa-gang. Information finns också på vår 

Facebooksida. Påminnelser går även ut via vårt nyhetsbrev till våra medlemmar.  

 

Våra olika lokala verksamheter: 

Påverka kommunens utveckling genom: 

 att vara lokal remissinstans i samband med olika kommunala planarbeten/utbyggnader, 

t ex Österåker kommuns Översiktsplan 2040 

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


    
 deltagande i Österåker kommuns miljö- och klimatråd 

 aktivera kontakter med kommunpolitiker avseende miljöfrågor i samband med valet  

 bygga nätverk med så väl andra lokala föreningar och organisationer som kommunpo-

litiker och tjänstemän 

 

Samarbeten för biologisk mångfald och naturvärden: 

 vattensamverkan avseende bevarande av Åkerströmmen i Vallentuna 

 verka för att behålla gröna kilar inom kommunen och mellan närliggande kommuner 

 bevara Täljöviken/strandängar(LONA-projektet)  

 

Opinionsbildning, kunskap och attitydförändring: 

 påverka konsumenterna till hållbara inköp och därmed belysa konsumentkraften  

 delta i certifiering av mataffärer avseende ekologiska varor och bra miljöval  

 uppmuntra våra kommuninvånare till att ”ägodela”, reparera, göra om, byta med 

varandra 

 uppmuntra till miljöanpassade transporter såsom cykel, kollektivtrafik, samkörning, 

använda tåg istället för flyg  

 förmedla kunskaper om naturen och allemansrätten 

o till unga i samband med ”Natursnokarnas” exkursioner och aktiviteter  

o till övriga naturintresserade genom studiecirklar, svamputflykter, gökotta, ex-

kursioner  

o samarbeten med skolor 

 

För att genomföra denna verksamhetsplan arbetar vi i olika grupper. Vi arbetar aktivt med vår 

nya Facebooksida för att sprida kännedom om känsligheten i vår natur och miljö och vikten 

av att vi alla hjälps åt för en hållbar framtid.  

 

Våra aktiva arbetsgrupper: 

Plangruppen granskar hur markanvändningen i kommunen ändras framöver. Ju tidigare vi 

lämnar synpunkter, desto större chans att någon lyssnar.  

Konsumentgruppen tar upp alla frågor som handlar om hem och konsumtion. Tema 2018: 

reparera, dela, göra om, byta prylar.  

Ut i Naturen-gruppen tar med nyanlända svenskar till skog och mark och tränar svenska. 

Programgruppen ser till att föreningen ordnar aktiviteter, föreläsningar och utflykter.  

Kommunikationsgruppen håller ordning på hemsidan, vår Facebook-sida, affischer och 

andra sätt att nå ut med vad vi gör och tycker. 

Levande träd i Österåker-gruppen ordnar en trädtävling för elever i årskurs 4–6 i 

kommunen.  

Snokgruppen är Naturskyddsföreningens familjeverksamhet. Vi ordnar aktiviteter som 

lämpar sig för våra yngre medlemmar som kommer tillsammans med någon vuxen. 

 

 


