
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 2/9 2013 
 
 
Plats: Länskansliet, Norrbackagatan 80,Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Pär Bergstedt och Michelle 
Kienast  
 
 

1. Mötets öppnande 
Florian Reitmann öppnade mötet. Dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Avgång Isaac Tham 
Isaac har flyttat till Mora och därmed utgått ur styrelsen. 
 

4. Wåhlberga äng – utvärdering av ängens dag 
Ängens dag blev mycket lyckad med stort deltagande och vackert väder. Annonsering 
kom in i både Mitt –I – Solna och Sundbyberg. Nyslipade liar gjorde att de ca 20 
deltagarna lyckades lia ner nästan hela ängen. Dagen efter släpptes Överjärvas får ut på 
ängen för efterbete. Verktyg för fortsatt ängsarbete (liar, sekatörer mm) har köpts in för 
knappt 5000kr. 
 

5. Fågelguidningar för skolbarn 
Inte mycket har hänt. Projektet ännu inte klart definierat. Fältbiologerna är beredda att ta 
över projektet under rubrik ”Mötesplats Naturen” och tänker söka bidrag från 
Ungdomsstyrelsen. Oklart hur man tänkt inför hösten och hur mycket kretsen är 
inblandad. Gudrun tar kontakt med Magnus E.  
 

6. Råstasjön 
Aktiviteterna i Nätverket ”Rädda Råstasjön” fortsätter oförminskat. 
Solna förvaltning förväntas lägga fram nytt förslag till detaljplan för jul med utställning – 
remissomgång och beslut i kommunfullmäktige. Vi bör yttra oss över det nya förslaget 
men kan i stort hänvisa till vårt tidigare yttrande.Florian avser att bilda en juridikgrupp 
inom nätverket.  
Ca 7.500 kr har inkommit till kretsen från Nätverket, varav 5000kr används till utställning 
på biblioteket i Sundbyberg under september. En föreläsning med bildvisning om 
Råstasjön äger rum på biblioteket den 11 september. Dagen innan sker också en 



bildvisning med frågestund för politiker i Solna stadshus. 
Styrelsen beslutade avsätta ytterligare 3000kr för eventuell ytterligare bildvisning för 
allmänheten i Solna gymnasium. Peter och Pär arbetar för detta. 
Laila ska göra en sammanställning över in- och utgifter för Råsta-nätverkets arbete. 
En mycket glädjande nyhet – Råstasjön har av WWF utsetts till Svensk Pärla i 
Stockholms län. Platserna är naturområden som saknar eller behöver bättre skydd. 
 

7. Samarbete med Studiefrämjandet 
Efter att Studiefrämjandet i Norra Storstockholm upphört tillhör vi 
Stockholmsavdelningen. Kontaktperson där är Lisa Malmgren. 
 

8. Inkommande post 
Kretsbrev och boken ”Jorden vi äter”. Riks drar igång en aktivitet ”Giftfri förskola” och 
Sundbyberg utgör en modellkommun.  
 

9. Övrigt 
* Florian skickar ut infomail till medlemmarna innehållande 
- kurs om smart cykelplanering 
- utställningarna om Råstasjön 
- juridikgruppen inom Nätverket 
- hjälp till att bygga ny hemsida 
 
* En förfrågan har inkommit om kretsen kan bidra ekonomiskt till stödmatning av fåglar 
och rådjur vid Råstasjön. Styrelsen känner viss tveksamhet om det kan ingå i kretsens 
uppdrag. Utreds vidare. 
 

10. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 11 november kl 18.00 på Länskansliet, Norrbackagatan. 
 
 
 

 
Vid protokollet       
 
 
 
Gudrun Wahlén       

 


