
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 11/11 2013 
 
 
Plats: Länskansliet, Norrbackagatan 80,Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks och Laila Berglund  
 
 

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

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Fågelguidningarna för skolbarn 
Florian berättade om möte länsförbundet (Mårten Wallberg och Fältbiologerna (Alva Snis 
Sigtryggsson. Fältbiologerna vill ta över projektet men har ännu ingen organisation. Läns 
(Mårten och Katrin) gör projektbeskrivning och budget. Planen är 16 guidningar och att 
Läns, Fältbiologerna och kretsen gör en gemensam ansökan till Solna stad. 
 

4. Råstasjön 
- Kretsen har tillsammans med Nätverket ”Rädda Råstasjön” genomfört en 
strandskyddsmanifestation vid Råstasjön söndagen den 10 november. Ca 55 personer 
deltog och lyssnade till tal av Florian och Magnus Enquist. 
- Kretsen överklagande av strandskyddsdispens för s.k. taxiremote vid Friends Arena har 
avslagits av länsstyrelsen i Stockholm. Styrelsen beslöt att överklaga beslutet hos Mark-
och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. 
- Ny detaljplan för området vid Råstasjön förväntas komma i december. 
- Finanser. Kretsen har genom tidigare beslut avsatt 10 000kr för att vid behov kunna 
användas för ”Rädda Råstasjön”-aktiviteter. Hittills har från dessa medel utbetalats 
6.422kr. Nätverket har dessutom genom öronmärkta gåvor till kretsens konto hittills fått 
in 15.680kr. Några hundralappar saknar referens, men styrelsen utgår från att även dessa 
hör till Nätverket. Totalt har Nätverkets kostnader hittills varit 8.092 kr. Med tanke på den 
goda tillströmningen av gåvor till Nätverket beslöt styrelsen att resterande medel från 
kretsen fn inte behöver utnyttjas. 
- Detaljplan ”Parkleken” berör Hallonbergen-Ör i Sundbyberg. 6 medborgararbetsgrupper 
deltar i planeringen. 
 

5. Inkommande post- adressändring för postmottagare 
Florian har fr o m 7/12 fast adress och kan därmed stå som postmottagare för 



Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg. 
 

6. Hemsida 
Florian har haft kontakt med medlemmen Annika Stårner, som är villig att hjälpa till med 
att bygga vår nya hemsida. Styrelsen beslöt ge henne tillgång till lösenordet för hemsidan. 
 

7. Övrigt 
- Gudrun har deltagit i RIKS projekt ”Giftfri förskola” och inventerat förskolan Vargen i 
Sundbyberg. Inrapporterat till RIKS som ska sammanställa en rapport under hösten. 
-Remiss från länstyrelsen med fråga om att föreslå områden av riksintresse för 
friluftslivet, senast 26 november. Peter undersöker om vi ska föra fram Järvakilen. 
-Vid höstkonferensen 8 nov deltog Florian och Michelle 
- Länsträffen 14 dec. Florian och Peter räknar med att delta. 
- Florian informerade om Läns glöggafton 10 dec kl 19-21 
- Årsmötet 2014 planeras preliminärt till 17 mars 
 

8. Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 10 februari 2014 kl 18.00 på Länskansliet, Norrbackagatan. 
 
 
Vid protokollet       
 
Gudrun Wahlén       

 


