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Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg org. 802409-8421. 

 
 

Verksamhetsberättelse för  
verksamhetsåret 2013 

 
 
 
 

1. Styrelse 
 Vid ordinarie årsmöte i mars 2013 valdes styrelseledamöter enligt följande: 
 Ordförande  Florian Reitmann 
 Ledamot  Gudrun Wahlén 
 Ledamot  Peter Zvejnieks 
 Ledamot  Laila Berglund 
      Ledamot  Pär Bergstedt 

Suppleant  Linda Armyr 
Suppleant  Michelle Kienast 
Suppleant  Isaac Tham 

 
  
Vid första styrelsemötet under året valdes Laila Berglund till kassör och Peter Zvejnieks till vice 
ordförande. Gudrun Wahlén har under året varit sekreterare och Florian Reitmann web-
ansvarig, postmottagare och medlemsregisteransvarig. Isaac Tham har senare utgått ur styrelsen. 

 
 

2. Revision 
Revision har utförts av Jens Pertoft, utsedd till revisorssuppleant vid årsmötet 2012. 
 
 
3. Årsmöte och styrelsemöten 
Ordinarie årsmöte hölls den 25 mars 2013 i Råsunda kyrka, Solna.  
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 protokollförda möten. 

 
 

4. Verksamhet 
Medlemsinformation 
Under året har ett utskick med post gjorts till kretsmedlemmarna, där årsmötet tillkännagavs. 
Information om olika aktiviteter har under året skickats till medlemmar med e-post.  
Hemsidan har under året hållit låg profil i avvaktan på omarbetning enligt ny mall från 
riksföreningen. Den nya hemsidan är nu i funktion. Facebook-kontot har vidmaktshållits under 
året för ytterligare medlemskontakt. 
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Aktiviteter  
Konferenser etc 
På länsstämman den 13 april deltog ingen från kretsen. 
Vid Rikskonferensen i Växjö i juni deltog Florian som medarbetare av rikskansliet och Cécile 
Everett som ombud för kretsen.  
Höstkonferensen i november hade temat ”Miljön och Jobben – två utmaningar, en lösning”. 
Florian och Michelle deltog.  
Florian har deltagit i Naturskyddsföreningens rådslag i Umeå på temat inför riksstämman 2014. 
 

      Wåhlberga äng 
      I samarbete med Studiefrämjandet visades filmen ”Mandelblom, kattfot och blå viol” den 22/4. 

Vid Wåhlberga äng hölls fagning den 5 maj med 19 deltagare. Foldern ”Gör en naturvänlig 
insats” och fröpåsar delades ut och kretsen bjöd på enkel fika. 
Ängens dag firades på Wåhlberga äng den 11 augusti med lieslåtter, spelmansmusik och god 
mat. Tack vare nyslipade liar, god instruktion av Ulla Alm och vackert väder, lyckades 20 
deltagare slå nästan hela ängen. Dagen efter släpptes Överjärvas får ut på ängen för efterbete. 
Nya verktyg för fortsatt ängsarbete (liar, sekatörer mm) har köpts in för knappt 5000kr. 
 
Fågelguidningar för skolbarn 
De tidigare planerade guidningarna för två skolor i Sundbyberg har genomförts under januari-
februari med sammanlagt 18 klasser på låg- och mellanstadiet. Aktiviteten blev mycket 
uppskattad. 
Diskussioner om fortsättning och finansiering har under året förts med Länsförbundet, 
Fältbiologerna och Solna kommun. Projektet har dock ännu inte kunnat sjösättas. 

 
Råstasjön 
Kretsen var med och grundade nätverket ”Rädda Råstasjön” och har åtagit sig att förvalta på sitt 
konto gåvor till nätverket. Tillsammans med nätverket var Pär, Peter och Florian på diverse 
möten med Solna och Sundbybergs kommunpolitiker.  
Kretsen skrev ett samrådsyttrade där bland annat Naturskyddsföreningens länsförbund, 
Världsnaturfonden, Fältbiologer, Föreningen Ekoparken och olika ornitologiska föreningar 
undertecknade. 

      Kretsen har i samarbete med nätverket Rädda Råstasjön även varit delaktig i att arrangera en 
      demonstration utanför Solna stadshus, ett fackeltåg vid Råstasjön, fotoutställningar i Solna och 
      Sundbybergs bibliotek samt två föreläsningar med bildvisning om Råstasjöns fantastiska djurliv 
      och dess natur; för såväl Solnas kommunfullmäktige i Solna stadshus som för allmänheten i  
      Solna gymnasium och på Sundbybergs bibliotek. Föreläsningarna hölls av Magnus Enquist och  
      Johan Lind, verksamma vid Stockholms universitet. 
      Kretsen har också varit delaktig i att anordna ett föredrag om fladdermöss; med tillhörande  
      guidning kring Råstasjön, samt har bidragit med att samla in namn till den namninsamling mot 
      byggplaner kring Råstasjön som initierats av nätverket Rädda Råstasjön. Namninsamlingen har 
      nu undertecknats av närmare 15.000 personer. 

En ansökan om pengar av Alvins fonds för egen inventering vid Råstasjön avslogs.  
Med hjälp av nätverkets juridikgrupp överklagade kretsen en taxiremote på Råstasjöns nordöstra 
sida vid betongstation. Bygget behövde tillfällig strandskyddsdispens. Målet vanns i Mark- och 
Miljödomstolen eftersom Råsta Projektutveckling AB tog tillbaka sin ansökan.  
Kretsen höll i november en strandskyddsmanifestation med 50 deltagare där Florian och 
Magnus Enquist pratade om strandskyddets betydelse för människan och naturen. 
 
Remisser mm 

      Styrelsen har deltagit i möte med Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbyberg  
      angående planer på nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. 
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      Övrigt 
      Gudrun har deltagit i RIKS projekt ”Giftfri förskola” och därvid inventerat förskolan Vargen i   
      Sundbyberg. 

 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Årets största utgifter har avsett årsmötet och ängens dag. 
Nätverket ”Rädda Råstasjön” har fått ett bidrag på 6.422:-.  Till föreningens konto har bidrag  
inkommit till nätverket. Medel som nätverket ”Rädda Råstasjön” har kvar att  
utnyttja, 10901,60 kr, har skuldförts per 2013-12-31. 
   
 
Förslag till disposition av årets resultat. 
Till stämmans förfogande står: 
Balanserad vinst   69910,59 
Årets vinst    3869,48 
    73780,07                 

     
     Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra 73780,07kr. 
 
    Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och  
    balansräkningar. 
 
       
    Solna den ……….. 

 
 
Florian Reitmann                                                  Peter Zvejnieks 
Ordförande                                                             
 
 
Laila Berglund                                                    Gudrun Wahlén  
 
 
 
Pär Bergstedt 
 


