Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017
Styrelsen
Efter årsmötet 13 mars 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande och vice ordförande: vakanta
Sekreterare: Margareta Olofsson (också programgruppen, planarbete)
Kassör: Urban Dunell (också gruppen Ute i Naturen, Kanalens Dag)
Övriga ledamöter: Ingemar Bäck (medlemsregistret)
Maria Olausson (konsumentgruppen, planarbete)
Philip Shaw (sammankallande, planarbete, guidning)
Helena Wänerstrand (kommunikationsgruppen, representant på Miljö- och klimatrådet,
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan m.fl.).

Övriga aktiva
Christer Rindeblad (kommunikation, sociala medier)
Ann Sjölander (allmänna råd och hjälp, guidning, sociala medier)
Linda Wirén (snokaktiviteter)
Anders Barkengren (fågelholktävlingen, guidning)
Sven Faugert (fågelholktävlingen, guidning, allmänna råd och hjälp)
Gull Gefvert (konsumentgruppen)
Christoffer Hallgren (gruppen Ute i Naturen, guidning, fågelkursen)
Björn Schulte-Herbrüggen (remissvar Översiktsplan 2040)
Gun-Britt Jönsson (webbsidan)
Astrid Reichwald (gruppen Ute i Naturen)
Bengt Rundquist (guidning, samarrangemang)
Åke Strid (guidning)

Medlemmar
Efter en stor ökning 2016 har föreningen minskat i antal medlemmar under detta år.
Föreningen hade vid årets slut totalt 1246 medlemmar, varav 640 fullbetalande och 606
familjemedlemmar. Det är en minskning från 2016 med precis 100 medlemmar, men en liten
ökning från 2015 års medlemsantal på 1240 i Österåker. Antalet medlemmar i Sverige är
totalt 226 000, vilket är en ökning med 4 000 från 2016 .
Under verksamhetsåret har nio protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen har även fört
diskussioner och samtal via e-post och telefon i aktuella ärenden. Några av grupperna av
intresserade medlemmar (både inom och utanför styrelsen) som 2016 möttes för att
genomföra olika projekt har kunnat fortsätta under 2017 (se Gruppernas verksamhet nedan),
andra har krympt till enskilda styrelsemedlemmar eller helt saknat medlemmar (se styrelsens
verksamhet nedan).

Programverksamhet
Programmet för 2016-17 genomfördes som planerat med bara ett evenemang inställt.
Evenemangen välkomnades av deltagarna men hade förstås olika grad av deltagande (från 6
till 30 individer, median 10). Programmet finns på hemsidan. Den 14 december hölls ett extra
evenemang på Länsmansgården för medlemmar som på olika vis engagerat sig i och bidragit
till föreningens aktiviteter under året. Fyra medlemmar och fyra styrelsemedlemmar umgicks
informellt kring glögg med tilltugg. Ann Sjölanders rapporter från evenemang återfinns på
NFÖs hemsida https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/tidigare-aktiviteter/ .

Planarbeten
Styrelsen har ansvar för att ta fram remissyttranden och andra skrivelser i olika planfrågor (för
fullständiga texter, se hemsidan). Under år 2017 har yttranden avgetts rörande överklagan av
beslut om detaljplan för Boda, som hotar groddjur i Karsvreta och Boda träsk. Vi skrev ett
granskningsyttrande över detaljplanen för Näsängen. Mest arbete har lagts ned på ett yttrande
över kommunens Översiktsplan 2040. Vi har protesterat emot det tillfälliga bygglovet i tre år
för Husby 3:3 för flyktingbostäder alldeles intill Storträsk – Lillträsk i en värdefull ekbacke
och det har dragits tillbaka. Vi skrev en remiss om RUFS, den regionala planramen (oktober).
Säbyvikens marina: Kommunfullmäktiges beslut att anta en ny detaljplan för Säbyvikens
marina överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) 2016. Under juli månad
påpekade bl.a. föreningens plangrupp oklarheter kring ägarförhållandena i viken. MMDs dom
(dec.-17) var att en utbyggnad och exploatering av det känsliga naturområdet kring Säbyviken
inte var till någon fördel för allmänheten, vilket var en stor seger för de föreningar och
individer som arbetat mot utvidgningen av marinan.
I samband med planarbeten deltog representanter från styrelsen i flera möten:
- ”Workshop om natur och fritid i ÖvP”, 05/11
- Kilsamverkan, två referensgruppsmöten och det årliga studiebesöket
- Översiktsplan Stockholm, seminarium 12/10
- Brännbackens lakvatten,18/10: Ragnsells informationsmöte, bedömning av miljörisker. Planen bedömdes som adekvat, så inget remissyttrande skrevs i frågan.
- Kurs i Miljörätt, del 1 på SNF, Riks 4/11

Program
I brist på medlemmar i plangruppen kom NFÖs program för år 2018 att utarbetas av
sekreteraren med hjälp av andra styrelsemedlemmar. Arbetet påbörjades i oktober 2017 och
resulterade i ett mångsidigt och grafiskt tilltalande program med utflykter och föreläsningar,
också tack vare Ann Sjölander. Programmet lägger viss vikt vid Östersjöns tillstånd och
försöker samarrangera så många programpunkter som möjligt med andra föreningar.
Programmet har tryckts och skickats ut med Sveriges Natur, 1/18.

Ute i naturen-gruppen
Under året har Ute-i-naturen-gruppen genomfört ca en utflykt i månaden. Deltagarantalet
varierade från 25 till 5. Syftet med gruppen är att lära känna den svenska naturen, träffa
svenskar och på så sätt träna svenska. Ute-gruppen mottog bidrag från SNF. Utflykternas mål
och aktiviteter var följande: feb Naturhistoriska museet, mars Holk-tävlingen i Åkersberga
centrum, efteråt brasa, april Hacksta, vid brasan; maj, Wira bruk; juni Domarudden; juli
Gällnö vandrarhem; aug tälta; sept elbåt; okt Klätterstigen, Väddö; nov klättring m.
Friluftsfrämjandet; dec Skansens julmarknad (inställt).

Informationsverksamhet
På inbjudan från Tillsammans, en lokal förening med aktiviteter för nyanlända, presenterade
vi NFÖs verksamhet, tre av kommunens lättillgängliga naturreservat/fritidsområden och
Allemansrätten för ca 30 deltagare den 5/10 med hjälp av PowerPoint-bilder, diverse växter
från skog och mark och en quiz-tävling.

Konsumentgruppen
Under 2017 genomfördes två aktiviteter under kampanjen ”Fräsch på riktigt” i Åkersberga
Centrum. Vi delade bl.a. ut SNFs minifolder (ca 400 st/tillfälle) med information om
problematiken kring miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vanliga hygienprodukter med
rekommendationer om vilka produkter man bör välja för att minimera användandet av dessa

ämnen. Vi slog ett slag för Bra Miljöval och visade på hur man enkelt kan göra en egen
miljöanpassad deodorant. En del deltog i ett quiz med olika hygienprodukter (Svanen, Bra
Miljömärkt, ekologisk) skänkta av affärer i centrum som priser. Det var ett gott tillfälle att
rekrytera nya medlemmar.

Kommunikationsgruppen
Digitala kommunikationskanaler:
ÖNF har tre egna digitala kommunikationskanaler: hemsidan, nyhetsbrevet och Facebook.
Hemsidan behöver uppdateras. Antalet användare (besökare) låg i snitt på 90 per månad,
vilket är en minskning med ca 31 procent jämfört med året innan. Ca 30 procent av alla besök
gjordes med mobiltelefon. Hemsidan fick under 2017 totalt 4 713 s.k. sidvisningar, varav
startsidan, på-gång sidan, och planering-i-österåker-sidan fick mest.
Under 2017 skickades 10 nyhetsbrev samt tre extrautskick till medlemmar och andra som
registrerat sig för att få nyhetsbrevet. Antalet mottagare har varierar lite men ligger runt 620 –
640 mottagare. Vid årets utgång hade vi 670 mailadresser registrerade. Öppningsfrekvensen är
god och varierar mellan 30 och 40 procent. Klickfrekvensen är dock låg och varierar mellan
0,5 – 2 procent. Det är fortfarande ett problem att vi i dagsläget inte har möjligheter att skicka
nyhetsbrevet till alla medlemmar eftersom mer än hälften inte lämnat någon mailadress.
Föreningens Facebook-sida har blivit en viktig kanal, främst för våra evenemang. Antalet
följare har ökat markant under 2017 och är nu uppe i 200. Även räckvidden för olika inlägg
har varit god med ett topprekord där ett inlägg 14 februari 2017 om kampanjen ’Fräsch på
riktigt’ nådde 2 316 individer. 2:an blev ett inlägg om Utegruppens brasa på Röllingbybacken
som nådde av 638. Annars ligger räckvidden normalt i snitt på ca 50 – 100 individer.
Andra media
Två debattartiklar publicerades i Kanalen: ”Flygresandet måste minska” (sept 2017)
och ”Fräsch på riktigt” (okt 2017) författade av Helena Wänerstrand för NFÖ.
Vårt program annonserades regelbundet i Magasin Österåkers kalendarium, oregelbundet i
Kanalens Evenemangstips och i Mitt-i-Roslagens På Gång. Våra programbroschyrer fanns
tillgängliga på Åkersberga bibliotek och Information Österåker, där vi även satte upp affischer
för vissa evenemang.

Natursnokar
Målet för snokverksamheten är att följa årets gång: att snickra fågelholkar och leta
svamp på hösten, att spåra djur på vintern, att upptäcka vårtecken när vintern börjar avta; att
förbereda trädgården och vår vilda omgivning för att underlätta för sommarens djur och
växter. Eftersom vi de senaste åren endast haft en snokledare, har vi inte hunnit med alla
delar, men väl tre aktiviteter Snoka vilda blommor på Näsudden, Plantera en fjärilsrestaurang
(samarrangemang med Trädgårdssällskapet) och Bygg en fågelholk. Vilda små kompisar i
trädgården 3/9 ställdes tyvärr in.

Naturskolan
Kommunen har tagit ett principiellt beslut att stödja en naturskola, vi har försökt påverka
lokalpolitikerna under arbetet med budgetprioriteringar, men ännu har inget beslut fattats i
fullmäktige.

Skolsamarbete
Holkgruppen, Levande träd i Österåker
I samarbete med slöjdämnet i årskurs 4-6 gick Holkbyggartävlingen ”Österåkers coolaste
fågelholk” av stapeln i sedvanlig ordning med omröstning i Åkersberga centrum och
prisutdelning på Valborgsmässoafton på Ekbacken, då några ”lotteriholkar” delades ut.
Holktävlingen har under läsåret 2017-18 ersatts av tävlingen ”Levande träd i Österåker”.

Guidning på Näsudden
Två medlemmar guidade ca 30 lärare från Margretelundsskolan med fokus på flora och fauna
på Näsudden under deras studiedag i augusti.

Samarbete med Österakers kommun
Vi har deltagit i följande samarbetsgrupper:
Miljö- och klimatrådet 5 möten 2017, då vi lämnat in motioner om avlopp (anslutning av
avloppssystemen från Österåker till Käppalaverket), ny återvinningsstation i Svinninge som
ersätter den borttagna samt en fråga om samåkning.
LONA – projektet (lokal naturvårdssatsning) Täljövikens strandängar
LONA-projektet startade i maj 2017 och syftar till att återställa och utveckla Täljövikens
strandängar i samband med den omfattande exploateringen av området för en helt ny stadsdel.
Vi har representerats av tre medlemmar under de fem planeringsmötena. Ännu fler
medlemmar har bidragit till inventering av flora, fåglar och flygfän. Inventeringen syftar till
att skaffa baskunskaper och jämförelsematerial för det vidare rekonstruktionsarbetet, och
fortsätter under 2018. Under 2017 har en skötselplan utarbetats.
Blå vågen, en bankett för företag och organisationer som utmärkt sig på ett positivt sätt
NFÖ representerades vid Blå vågen-banketten och prisutdelning vid Domarudden, ett gott
tillfälle att bygga nätverk.

Samverkan med kranskommunerna
NFÖ deltog i följande samverkansmöten:
Åkerströmmens vattenvårdssamverkan, 2 maj: Politiker, tjänstemän, Länsstyrelsen,
representanter för jordbruk och andra föreningar diskuterade hur övergödningen och
föroreningar i hela vattensystemet kan minskas.
Kilsamverkan, två referensgruppsmöten för kilsamverkan mellan Bogesunds-, Angarns- och
Rösjökilarna, och även Kilsamverkans årliga studiebesök med temat ökad tillgänglighet till
naturen.
Skarvfrågan: Regionala skärgårdsrådet höll ett seminarium med samtliga intressenter och
experter inbjudna den 12 juni. Syftet var att skapa en så komplett och samlad bild som möjligt
om skarven i vår skärgårdsmiljö för att bilda underlag för beslutsfattare under ett senare
skede. NFÖ deltog med två styrelsemedlemmar och en medlem med särintresse.

SNF-moten
På SNFs årsmöte saknade vi representanter. Däremot deltog vi i länsförbundets
kretskonferens den 2 december, där bl.a. en strategiplan inför valet demonstrerades och
diskuterades.
Åkersberga 2018-02-09

Philip Shaw
(sammankallande)

Margareta Olofsson
(sekreterare)

