
    
 

Naturskyddsföreningen i Österåker (NFÖ)  

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Österåker, organisationsnummer 812000-4356,   

lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2018: 
 

Styrelse  

Sedan årsmötet 13 mars 2018 har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande och vice ordförande: vakanta 

Sammankallande: Maria Olausson och vice sammankallande: Urban Dunell 

Kassör: Philip Shaw och vice kassör: Yvonne Ekström 

Sekreterare: Margareta Olofsson  

Övriga ledamöter: Helena Wänerstrand, Gull Gefvert och Christoffer Hallgren  

Revisorer: Vera Johansson och Ann Sjölander  

Revisorsuppleanter: Carola Lemmetty och Ulla-Britta Jakobsson-Molander  

Valberedning: Christer Rindeblad och Ann Sjölander 
 

Övriga aktiva  

Christer Rindeblad (kommunikation, sociala medier)  

Gun-Britt Johnson (medlemsregistret och NFÖs hemsida) 

Linda Wirén (Natursnokar) 
 

Medlemmar och styrelsemöten  

Föreningen hade 1 418 medlemmar den 6 februari 2019.  Under verksamhetsåret sedan 

årsmötet 13 mars 2018 t.o.m. januari 2019 har tio protokollförda styrelsemöten hållits. Flera 

medlemmar har ställt upp som frivilliga vid många av föreningens arrangemang. 
 

SNF-möten: Vi saknade representant vid årsmötet, men deltog i länsförbundets 

kretskonferens om hur vi kan bli effektivare med att nå våra medlemmar och rekrytera till 

styrelsen. Vi deltog i två seminarier om dagvattenhantering och om hur påverkansarbete på 

kommunernas naturvårdsarbete kan bedrivas. 
 

Programverksamhet 

Programmet för 2018 genomfördes som planerat. Endast fågelstudiecirkeln ställdes in av brist 

på anmälningar. Evenemangen hade från 5 till 40 deltagare med ett medelvärde på 16, vilket 

är en ökning från 2017. De populäraste var Klädbytardagen, Fladdermössen vid Kanalen och 

Svamputflykten. Under året har vi satsat på mer marknadsföring av våra aktiviteter än under 

2017. Programmet biläggs verksamhetsberättelsen. 
 

Utöver dessa evenemang och aktiviteter har vi i samarbete med Österåkers kommun 

genomfört en cykelbytardag och medverkat med cykelutflyktsarrangemang under Europeiska 

trafikantveckan. Vi har även guidat en grupp anhörigstödjare från Österåkers kommun samt 

en journalist från Mitt i Roslagen i Näsuddens naturreservat för en artikelserie om 

naturreservat i Stockholms län. 
 

Påverkan av utvecklingen i Österåkers kommun 

Styrelsen har ansvar för att ta fram remissyttranden och andra skrivelser i olika planfrågor. 

Under 2018 har följande yttranden avgetts (se hemsidan för fullständiga texter): 

  



    
- Remissvar på Översiktsplan 2040 

- Överklagan av detaljplanen för Näsängen etapp 1 

- Yttrande över detaljplanen för Björnhammarvarvet  

- Yttrande över detaljplanen för Hagby äng och kulle 

- Yttrande över Dagvattenstrategi 

- Deltagande i medborgardialog om Kanalstaden 

- Säbyvikens marina: Österåkers kommun nekades möjligheten att överklaga beslutet 

från Mark- och miljödomstolen om upphävande av detaljplan för Säbyvikens marina. 

NFÖ mejlade ett öppet brev till de styrande i Österåkers kommun med rubriken: Rätta 

er efter domen, rädda Säbyviken nu! (4/7).  
 

Samarbete med Österåkers kommun även genom Miljö- och klimatrådets fyra möten 2018. 
 

Samarbeten för biologisk mångfald och naturvärden 

- Föredrag av Mia Svedäng från SNF om hur vi värnar våra vatten genom ett giftfritt 

båtliv och lokala, enkla åtgärder för biologisk mångfald (båda ingick i programmet).  

- LONA-projektet Täljövikens strandängar: NFÖ:s inventeringar avslutades och en 

skötselplan upprättades. 

- Samverkan med kranskommunerna: Kilsamverkan (mellan Bogesunds-, Angarns- och 

Rösjökilarna): referensgruppsmöte samt det årliga studiebesöket om förtätning av stä-

der och biologisk mångfald med exemplet Täby kommun.  

Påverkan och opinionsbildning för hållbarhet och klimatanpassning 

En valenkät om miljöfrågor riktades till kommunpolitikerna. Svar inkom från alla partier 

utom två. Resultaten publicerades vid Kanalens dag, på NFÖ:s hemsida och på Facebook. 

Över 4 000 personer, många icke-medlemmar, nåddes av budskapen i vår valkampanj via 

Facebook. 
 

Under miljövänliga veckan, v40, delade NFÖ ut information i Åkersberga köpcentrum om 

olika sätt att ta hand om och själv reparera våra prylar och en ”lappa-laga-second hand”-lista 

med våra lokala proffsfixare för att inspirera till minskat klimatfotavtryck för våra vanligaste 

konsumtionsvaror såsom kläder.  
 

En klimatmanifestation genomfördes vid kommunhuset den 30/11 i samband med 

#FridaysForFuture-kampanjen och FN:s klimatkonferens i Katowice. En sammanställning av 

våra krav på kommunens klimatarbete med namnunderskrifter insamlade på Österåkers 

gymnasium, vid manifestationen och i Åkersberga centrum, överlämnades till 

kommunpolitikerna. *)   
  
Årets sista evenemang var ett glöggmingel med inbjudna medlemmar och politiker i 

kommunen. Det blev en lyckad träff för att bygga eller vidareutveckla samarbete och nätverk. 
 

Publicitet i lokaltidningarna 

I Kanalen nr 12 (mars) publicerades artikeln ”Med trädet i centrum” i samband med 

utställningen av alstren från skoltävlingen ”Levande träd i Österåker”. 

Klädbytardagen presenterades i två artiklar i Mitt-i-Roslagen (april): ”Snart dags för 

klädbytardag i Åkersberga” och ca 200 ”Gamla plagg fick nya ägare”.  

I en artikel om naturområden i Roslagen i Mitt-i-Roslagen (maj): ”Här finns vildmarken runt 

hörnet” låg huvudfokus på Näsängens naturreservat.  

Klimatmanifestationen uppmärksammades i en artikel i lokaltidningen 

Kanalen: ”Politikerna är inte särskilt insatta” (5/12). 



    
 

 

NFÖ:s styrelsemedlemmar har skrivit insändare och debattartiklar i Kanalen om: 

- Näsängen och föreningens överklagan av planerna att bygga ”En ny stadsdel, i Vaxholms 

storlek, planeras på Näsängen” (3/10). 

-  ”Kommunen måste engagera sig ännu mer i klimatomställningen” i samband med 

klimatmanifestationen (30/11). 
 

Övrig kommunikation 

Kretsens årsprogram distribuerades till medlemmarna genom Sveriges Natur 1/18 och fanns 

även tillgängligt på bl.a. hemsidan, biblioteket och Österåkers turistinformation. Under 2018 

mejlades 10 månadsbrev ut till de medlemmar som uppgivit sin mejladress. Föreningens 

Facebook-sida är fortsatt en viktig kanal främst för våra evenemang och till våra yngre 

medlemmar. Vårt program annonserades bl.a. i Magasin Österåkers kalendarium, Kanalens 

Evenemangstips, i Mitt-i-Roslagens På Gång och Visit Roslagen.  
 

 

Övrigt 

Österåkers kommun har tilldelat NFÖ miljöbidrag för att anordna två olika projekt kring 

hållbart resande. Projekten kommer att lyfta fram cykling som klimatanpassat transportsätt 

under 2019. 
 

Den årliga miljöcertifieringen av Willys i Åkersberga som ”Bra Miljöval Livsmedelsbutik 

2018” utfördes av två styrelsemedlemmar.  
 

Naturskolan: Kommunen fattade tidigare ett principiellt beslut att stödja införandet av en 

naturskola och budgetunderlaget är förberett (2016/17). Under 2018 har NFÖ:s 

natursnoksledare drivit frågan vidare, vilket lett till att ett samarbete med Åkersberga 

Trädgårdssällskap initierats och en referensgrupp bildats. Lokalfrågan har på så vis lösts med 

tillträde till Länsmansgårdens lämpliga klassrumslokaler. Ett konkret förslag har presenterats 

för Kultur- och fritidsförvaltningen och dess nye ordförande Arne Ekstrand (KD). 

 
 

Österåker i februari 2019 

för styrelsen 

 

 

 

Maria Olausson    Margareta Olofsson 

(sammankallande)   (sekreterare) 

 

 

 

*) I Aktuell Hållbarhets miljörankning av Sveriges kommuner 2018 hamnar Österåker på plats 72 av 

290. Det är en förbättring jämfört med plats 106 i förra årets rankning. Länsplacering: 17 av 26 i 

Stockholms län. Placering i kommungrupp: 23 av 43 pendlingskommuner nära storstad. (Källa: 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/)  

 

 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/lanstoppen/stockholms-lan/
http://kommunrankning.miljobarometern.se/grupp/pendlingskommun-nara-storstad/
http://kommunrankning.miljobarometern.se/

