
    

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 

(NFÖ) 2019 

  
Programförklaring 
Naturskyddsföreningen i Österåker vill vara verksam för bibehållandet av värdefull natur och 

känsliga ekosystem. Vi vill ge våra medlemmar och kommuninvånare 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 samhällsutveckling avseende planarbeten, transporter och ut-

byggnad med utgångspunkt i långsiktighet och hållbarhet 

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

sande 

 

NFÖ 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.   

 

Årets program- och naturaktiviteter  

Styrelsen har utarbetat ett omfattande och varierat program för år 2019 som har sänts ut till 

medlemmarna med nummer 1/19 av Sveriges Natur.  Programmet uppdateras kontinuerligt 

med ändringar och nya aktiviteter och finns på vår hemsida 

Information finns också på vår Facebooksida. Påminnelser går även ut via vårt nyhetsbrev till 

våra medlemmar.  

 

Fem metoder för förändring  
I Naturskyddsföreningens nya framtidsstrategi föreslås fem metoder för förändring mot en 

hållbar framtid på en frisk och levande planet. Vi delar upp vår verksamhet enligt de 

metoderna: 

 

1. Naturkänsla 

2. Mobilisering 

3. Påverkan på kommunens utveckling 

4. Konsumentmakt 

5. Samarbeten för biologisk mångfald och naturvärden 

  

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/64/2019/01/NF%C3%96-Program-2019-medlem.pdf
https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/


    
1. Naturkänsla 
NFÖ förmedlar kunskaper om naturen och allemansrätten till: 

 unga i samband med ”Natursnokarnas” exkursioner och aktiviteter  

 unga i olika samarbeten med skolor  

 övriga naturintresserade genom exkursioner, gökotta och svamputflykter. 

NFÖ ordnar  

 särskilda barnaktiviteter inom ramen för Natursnokarna 

 aktiviteter kring Naturfalken som är ett simborgarmärke för artkunskap. Tanken är att 

öka kunskapen bland både unga och gamla.  
Det utsända programmet inkluderar flera utflykter, varav några har förlagts till områden som 

är hotade av planerade exploateringar, med avsikten att sprida mer allmän kännedom om vad 

som står på spel.  
 

2. Mobilisering  
NFÖ  

 arbetar aktivt med vår Facebooksida, medlemsutskick/epost och lokaltidningar för att 

sprida kännedom om känsligheten i vår underbara natur och närmiljö och vikten av att 

vi alla har ett ansvar och kan bidra till en hållbar framtid. Under året kommer vi att 

trycka mycket på vårt klimatfotavtryck och Parisavtalets koldioxidmål på max 1,5 

graders uppvärmning.  

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

låna av varandra. Vi anordnar under året: 

o Klädbytardag 

o Cykelbytardag 

o Miljövänliga veckan med Temat: Dela och Byt 

 uppmuntrar till miljöanpassade transporter såsom cykel, kollektivtrafik, samkörning, 

ta tåget istället för flyget.  
 

3. Påverkan på kommunens utveckling 
NFÖ  

 är lokal remissinstans i samband med olika kommunala planarbeten/utbyggnader och 

styr dessa mot en hållbarare utveckling  

 deltar i Österåkers kommuns Miljö- och klimatråd 

 har aktiva kontakter med kommunpolitiker och tjänstemän kring miljö- och klimatfrå-

gor.  
 

4. Konsumentmakt 
NFÖ  

 vill påverka konsumenterna till hållbara inköp och därmed belysa konsumentkraften  
 deltar i certifiering av mataffärer avseende ekologiska varor och Bra Miljöval  

 

5. Samarbeten för biologisk mångfald och naturvärden 
NFÖ 

  bygger nätverk med såväl andra lokala föreningar och organisationer som kommun-

politiker och tjänstemän 

 deltar i vattensamverkan för bevarande av Åkerströmmen i Vallentuna och Roslagen 

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

 är del i kommunens projekt för att bevara Täljövikens strandängar (LONA-projektet)  


