
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 20/5 2013 
 
 
Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34, Sundbyberg 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund, Pär Bergstedt 
och Michelle Kienast  
 
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående protokoll 
Godkändes och justerades. 
 

3. Wåhlberga äng mm 
- Filmvisningen ”Mandelblom, kattfot och blå viol” den 22/4 bevistades av 9 personer 
- Fagningen av Wåhlberga äng den 5/5 blev mycket lyckad. 19 personer deltog vilket var 
rekord. Foldern ”Gör en naturvänlig insats” och fröpåsar delades ut och kretsen bjöd på 
enkelt fika. 
- Ängens dag kommer att hållas den 11 augusti. Gudrun håller i arrangemanget och lägger 
in i aktivitetskalender. Ev kan vi försöka på in notis i Mitt-I-tidningen. Florian skickar e-
post till medlemmarna och lägger ut på hemidan och Facebook. 
- Gudrun tog upp frågan om inköp av nya verktyg för ängsskötsel. Det behövs nya liar, 
grensåg, grensax, sekatörer och pressenning. Beslutades att avsätta max 6 000kr för inköp 
av verktyg. 
 

4. Fågelguidningar för skolbarn 
Projektet ännu inte klart definierat. Bollen ligger hos länsförbundet som ska kalla till 
styrgruppsmöte. Diskussion med Solna kommun om kostnaderna ska fortsätta. Florian tar 
kontakt med Mårten och Magnus. 
 

5. Råstasjön 
Medlemmar i Nätverket ”Rädda Råstasjön” har betalat in 2 200 kr till kretsen. Pengarna 
är öronmärkta för nätverkets kostnader.  
Namninsamlingen har nu nått över 10 000 och ska överlämnas i samband med en 
manifestation. 
4000 flygblad har tryckts (900kr) och ska delas ut vid Råstasjön. 
Magnus Enquist arbetar på ett nytt flygblad med uppmaning att göra Råstasjön till 
naturreservat. 



Nytt planförslag beräknas presenteras i september. 
Florian har för kretsens räkning ansökt om bidrag (40 000kr) från stiftelsen Alvins fond 
för ”Kartläggning av Råstasjöns fågelliv i ljuset av byggnadshotet” 
 

6. Samarbete med Studiefrämjandet 
Gudrun har rapporterat in kulturevenemang: bildvisning på årsmötet, filmvisningen 
”Mandelblom…” och fagningen på Wåhlberga. 
Studiefrämjandet har inbjudit till en Internet-diskussion om kriterier för 
medlemsorganisationer inom Studiefrämjandet. Gudrun och Isaac kollar. 
Diskuterade om ev möjlighet att rapportera arbetet inom Nätverket ”Rädda Råstasjön” 
som studiecirkel. Gudrun kollar med Veronica Lankarbro. 
 

7. Inkommande post 
Planförslag har inkommit från Sundbybergs kommun ang bygge på Rissne ängar. Linda 
Armyr sätter sig in i ärendet och går runt i området med Florian. 
Från RIKS har kommit ett stort antal medlemsvärvarbroschyrer. Pär undersöker 
möjligheten att ha ett bord och dela ut materialet vid Sundbybergs kräftfest i slutet 
augusti.  
 

8. Övrigt 
Medlemsantalet i kretsen är nu 1.900, varav 1. 213 betalande, vilket är 23 st fler än vid 
årsmötet i mars. 
Vid Rikskonferensen i Växjö representeras kretsen av Florian Reitmann och Cécile 
Everett. Kretsen betalar kost och logi för dessa. Cécile är engagerad i lokala cykelfrågor 
b la snabbcykelbanor i Solna. 
 

9. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 2 september kl 18.00 på Studiefrämjandet i Sundbyberg. 
 
 
 

 
Vid protokollet       
 
 
 
Gudrun Wahlén       

 


