
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 12/2 2013 
 
Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34, Sundbyberg 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Linda Armyr  
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet. 
 

2. Föregående protokoll 
Godkändes. Ska läggas ut på hemsidan. 
 

3. Årsmöte och verksamhetsberättelse 
Årsmötet planeras äga rum måndag 25 mars kl 18.30. Gudrun och Peter söker lokal. Peter 
hör om Café Sjöstugan kan ordna förtäring. 
Kallelse ska ske senast 2 veckor innan. Inbjudan sänds ut per post och e-post (Florian). 
Magnus Enquist bjuds in att hålla föredrag om fåglar runt Råstasjön (Gudrun).  
Verksamhetsberättelsen. Gudruns utsända utkast kompletterades. Ska skickas till revisorn. 
Laila har skickat den ekonomiska redovisningen. 
 

4. Valberedningen 
Florian kontaktar Ulla Alm med tips på kandidater. 
 

5. Fågelskådningsverksamheten. 
Fågelskådningar runt Råstasjön  pågår under ledning av Magnus Enquist och fältbiologer 
med skolbarn från Duvboskolan och Ursviksskolan i Sundbyberg. Kretsen har ännu inte 
betalat ut någon ersättning, men förväntar sig faktura (max 10 000 kr avsatta). Florian har 
varit i kontakt med Solna Stad för att diskutera ev bidrag för den fortsatta verksamheten. 
Magnus leder även en fågelskådning för allmänheten på söndag den 17/2. Styrelsen 
uttryckte sin stora tacksamhet till Magnus för hans insatser. 
 

6. Detaljplan för området kring Råstasjön 
Styrelsen är starkt involverad i arbetet på att stoppa/ändra byggplanerna runt Råstasjön. 
Vi samarbetar med fältbiologerna och nätverket ”Rädda Råstasjön”. Florian och Peter har 
deltagit i möten med Solnapolitiker både för majoriteten och oppositionen och fört fram 
våra synpunkter bl a om ett naturreservat. 
Nätverket, fältbiologerna, Florian och Peter träffar Solnas moderater den 20 feb och 
folkpartiet i Solna och Sundbyberg den 4 mars. 
En privatperson har lämnat in en polisanmälan mot Solna kommun för brott mot 
strandskyddet vid ”Nisses väg”. 



Nätverkets namninsamling för Råstasjön är nu uppe i över 4 000 namn. 
 
Styrelsen beslutade avsätta max 5 000 kr för kostnader i samband med nätverkets och 
fältbiologernas arbete, t ex för ansökningar om polistillstånd, lokalhyra och fika på möten, 
facklor till fackeltåg etc. Peter bemyndigades att besluta om kostnader i det enskilda 
fallet. Peter kollar med Laila hur det praktiskt ska gå till. 
 
Kretsen kommer att avge yttrande om deltaljplanen för Råstasjön (Järva 4:17) senast den 
28 februari. 
 

7. Inkommande post 
Florian redovisade inkommet kretsbrev. 
 

a. Öriga frågor 
* Höstkonferensen 23 november – Florian, Cécile och Linda deltog. 
*Kväll med ängstema – filmvisning och föredrag om ängsskötsel planeras till 
måndag den 22 april. Gudrun kontaktar Riks för lån av filmen ”Mandelblom, 
kattfot och blå viol” 
* Fagning av Wåhlberga äng, planeras till söndag 5 maj i samband med 
”Naturvänliga veckan” 
* Ängens slåtterdag planeras till söndag 11 augusti 
* Veronica Boström, kommunekolog i Solna ska undersöka om Solna kan bekosta 
resterande del av gärdsgården vid Wåhlberga 
* Gudrun har tillfrågats och accepterat att ingå i styrelsen för Studiefrämjandet i 
Norra Storstockholm (årsmöte 19 mars) 
 

8. Mötet avslutades 
 
Vid pennan 
Gudrun Wahlén 


