
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 12/11 2012 
 
Plats: Naturskyddsföreningens länskansli, Norrbackagatan 80, Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund,  
Marie Ericsson (punkt 10)  
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet. 
 

2. Val av protokollförare för mötet 
Gudrun Wahlén utsågs till protokollförare. 
 

3. Fågelskådningsverksamheten. 
Duvboskolan och Ursviksskolan har valts ut för guidningar under 2013. Magnus E. har 
varit i kontakt med skolorna och guidning planeras starta jan.feb 2013.  
 

4. Strandskydd i Solna/Naturreservat Råstasjön 
Florian, Peter och Gudrun har besökt Råstasjön och sett en nyanlagd väg från 
Nationalarenan ner mot sjön. Florian har kontaktat Solna kommun och länsstyrelsen i 
Stockholm för att reda ut vad vägen ska användas till och om det finns undantag från 
strandskyddet för detta. 
Florian, Peter och Mårten Wallberg kommer att träffa Anders Ekegren, 
stadsbyggnadsnämndens ordförande, på onsdag den 14/11 för att informera sig om Solna 
kommuns planer för området. Styrelsen kommer att fortlöpande noga bevaka att planerna 
på byggande vid Råstasjön  inte hotar natur- och rekreationsvärden runt sjön. 
 

5. Debatt Solna Campus 
Punkten utgick 
 

6. Programblad med Stockholmskretsarna 
Styrelsens förfrågan om att få delta med en sida i deras programblad har fn inte kunnat 
mötas. Vi kommer att ta upp frågan igen vid senare tillfälle. 
 

7. Planering inför höst/vinter 2012/2013 
Tidigare idéer måste sannolikt reduceras ytterligare pga tidsbrist 
* Kväll med Ängstema finns kvar, planeras till v15 i april 2013 
Gudrun ansvarig. 
*Ytterligare aktiviteter får diskuteras på nästa möte vid planering för årsmötet. 
*Årsmötet för 2013 planeras till 7e, 14e eller 21 mars. 



* Höstkonferensen den 23 november. Florian, Cécile och Linda deltar. 
 

8. Politikermöten 
Se ovan under punkt 4. 
 

9. Inkommande post 
Kretsbrev nr 2 med kampanjmaterial om ” fisk på djupa vatten”.  
 

10. Hemsidan 
Florian hälsade Marie Ericsson välkommen. Marie har välvilligt ställt upp för att hjälpa 
oss med uppdatering av hemsidan. 
Vi bestämde oss för att skriva om 
- Fågelskådningsprojektet (text Gudrun), med länk till mer info på Läns hemsida 
- Bebyggelsen vid Råstasjön ( text Peter), länk till mer info om Råstasjön + ev 
detaljplaner 
Dessutom ska vi från vår hemsida länka till ”Ut i naturen” och Stockholmskretsens 
programblad. 
Vi pratade också om att framöver utnyttja face-book och Twitter för information och 
opinionsbildning bla om Råstasjön. 
 

11. Övriga frågor 
Studiefrämjandet har efterlyst rapport från några av våra aktiviteter under året. 
- Cykelutställningen i Solna C 24-25 mars (Cécile) 
- Medlems- och visionsmöte 10 maj (Florian) 
Gudrun försöker fylla i och skicka iväg. 
Stockholmskretsen har bjudit in till glöggmingel den 11 dec. på Norrbackagatan. 
 

12. Nästa möte 
Bestämdes till måndag den 21 januari 2013 kl 18.00. 
Plats Studiefrämjandet i Sundbyberg. 

 
 
Vid pennan 
Gudrun Wahlén 


