
  
         Solna-Sundbyberg 
 
Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 22/1 2015 
 
Plats: Länsförbundets kansli, Norrbackagatan 80, Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Peter Zvejnieks, Laila Berglund, Pär Bergstedt, Thomas 
Beckman, Annabell Rahm, Joachim Åberg 
 

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

 
2. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Planering av årsmötet 2015 - föredraget, årsredovisning, årsberättelsen, 
valberedning, ändring av stadgar 
Bihälsokonsulent Preben Kristiansen från Biodlarna är bokad som föredragshållare till 
årsmötet. Mötet beslutade att Preben får 999 kr i ersättning.  
Mötet äger rum den 19 mars 18:00 i studiefrämjandets lokaler på Korta Gatan 9 i 
Vreten, samma plats som förra året. Fika ska ordnas för ca 50 personer. Annabell tar 
med hemmagjord hummus och Laila handlar allt fika på vägen till mötet, så många 
som möjligt från styrelsen ses ca 17:00 för att förbereda fikat. 
Florian hör med länsförbundet om någon är intresserad av att komma och vara 
mötesordförande. 
Kallelse skickas ut till Solna och Sundbybergs medlemmar två veckor innan mötet 
hålls. Dessa ska vara klara att skickas till tryckeri tre veckor innan mötet hålls. Att 
skicka brev manuellt kommer kosta ca 10’000 kr, därför diskuterades möjligheten att 
bara skicka mail till de som angett mailadress för att eventuellt spara pengar och 
papper. Kanske man kan be medlemmarna själva ta ställning om de vill ha både 
elektroniska och manuella utskick? Florian  kollar upp hur andra kretsar tar sig an 
detta. 
Anmälan till mötet kommer kunna göras fram till den 19e, mest för att Laila ska veta 
hur mycket fika som behöver ordnas.  
Årsberättelse: Florian skriver årsberättelse. 
Årsredovisning: Laila skriver årsredovisning. 
Valberedning: Valberedningen får i uppgift att kontrollera vilka av styrelseledamöterna 
som vill fortsätta och kontakta icke aktiva medlemmar för att uppmuntra engagemang 
och få fler styrelsemedlemmar.  
Ändring av stadgar: Thomas har granskat förslaget till nya stadgar från rikskansliet. Ett 
av de nya förslagen var att ha en kallelsetid på 30 dagar, idag har vi 14 dagar. Mötet 
förslår att behålla 14 dagar som kallelsetid. I övrigt ser våra nuvarande stadgar och 
förslaget från riks mycket lika ut. Mallen med de nya stadgarna kommer antas under 
årsmötet. 
Organisationsnumret ska skrivas in i de nya stadgarna. 
Idag heter vi Solna-Sundbybergs Naturskyddsförening, i de nya stadgarna kallas vi 
Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, vad vill vi heta och hur blir det som mest 



                                                                                                   Vid protokollet: Annabell Rahm 

enhetligt med andra kretsar i Sverige? Stockholmskretsen heter t.ex. Stockholms 
naturskyddsförening. Florian undersöker saken. 
 

4. Madenbäcken/Nätverk Ör 
Området kring Madenbäcken är en viktig del av den gröna kilen som går från 
Hagaparken upp mot Järvafältet, men riskerar nu att bebyggas. Platsen är hittills inte 
lika populär hos befolkningen, så som t.ex. Råstasjön är, därför kan det bli tuffare att få 
människor att engagera sig i frågan.  
Nätverket Ör bjöd in till möte och föreläsning den 21 januari, förutom att inga 
kommunfullmäktigepolitiker närvarade blev det mycket lyckat och informativt. För att 
få politikerna att förstå värdet i att bevara området kring Madenbäcken kan en ny 
föreläsning komma på tal.  
Naturskyddsföreningen Solna/Sundbyberg sponsrade Nätverket Ör med 1000kr, 
kostnaden hade dock dragit över till 1800kr, de övriga 800kr stod Örs 
hyresrättsförening för.  
Förhoppningen är att Madenbäcken ska ingå i det naturreservat som Sundbyberg 
eventuellt ska göra utav Golfängarna.  
 

5. Råstasjön: överklagandet, allmänt politiskt läge, finanser, gåvor, rapporter från 
nätverket 
SGI har kommit med en rapport som gjorde en bedömning hur lämpligt det är att bygga 
på en nerlagd deponi vid Råstasjön. SGI framhåller att man helst inte ska bygga på 
deponier och att man ska sanera marken. Alternativt behövs ett flertal skyddsåtgärder 
och permanent övervakning för eventuell gasintrång. Yttrande från vår sida sker senast 
10 februari. Överklagan om byggbodarna avgörs snart.  
Allmänt politiskt läge – alla väntar på vad länsstyrelsen har att säga.  
Hittills i år har ca 100 kr kommit in som bidrag för arbetet med Råstasjön. 
 

6. Inkommande post 
Tvärbanan, Sundbyberg. Spåret skulle gå rakt igenom Rissne centrum, där det ändå är 
avstängt för biltrafik, vilket är bra eftersom det då inte stör på samma sätt. Tvärbanan 
kommer sedan gå upp mot Kista, och möjligen nagga på Igelbäckens naturreservat 
samt öka möjligheten för att bygga ut runt eventuella stationer, vilket vi ställer oss 
tveksamma till. 
 

7. Hemsida/Facebook 
Joachim har ännu inte fått tillgång till hemsidan. Florian har lagt in vissa dokument, 
t.ex. är de flesta protokoll upplagda.  
 

8. Övriga 
- Enkät 

10 regionskanslier etableras runt om i landet, varje krets fyller i en enkät för att visa 
vad vi vill ha mer kunskap om. Eventuellt planeras en informationsdag. 

- Grismanifestet 
En nyskriven pjäs om miljön som kommer ha premiär och turnera runt i landet 
under 2016. Regissören vill möjligtvis ha 4000kr från oss, han har även frågat 
andra kretsar. Han har även hört av sig till Riks men de avvaktar tills fler kretsar 
har tagit ställning.  
Kan vi lösa det på annat sätt? Kan kommunen ställa upp? Vi skulle kunna hjälpa till 
med pr. Mer samtal med regissören krävs för att vi ska ta ställning.  


