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Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg org. 802409-8421. 

 
 

Verksamhetsberättelse för  
verksamhetsåret 2014 

 
 
 

1. Styrelse 
 Vid ordinarie årsmöte i mars 2014 valdes styrelseledamöter enligt följande: 
 Ordförande  Florian Reitmann 
 Ledamot  Gudrun Wahlén 
 Ledamot  Peter Zvejnieks 
 Ledamot  Laila Berglund 
      Ledamot  Pär Bergstedt 

Suppleant  Annabell Rahm 
Suppleant  Thomas Beckman 
Suppleant  Joachim Åberg 

 
  
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 med Peter Zvejnieks som bistånd.  
 
 

2. Revision 
Revision har utförts av Erik Elvers, utsedd till revisor vid årsmötet 2014. 
 
 

3. Årsmöte och styrelsemöten 
Ordinarie årsmöte hölls den 18 mars 2014 i Studiefrämjandets lokal, Korta Gatan i Solna. 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem 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 och 
annonserades via hemsidan. 
En ny hemsida är nu i funktion. Facebook-kontot har vidmakthållits under året för ytterligare 
medlemskontakt och får mycket respons. 
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Aktiviteter  
Konferenser etc 
På länsstämman deltog Thomas. 
Vid Riksstämman i Örebro i juni deltog Florian och Cécile Everett som kretsens ombud och 
Joachim som ombud för Vaxholmkretsen. Florian skrev tre motioner, varav en bifölls och de två 
andra togs upp i styrelsens förslag. Dessa förslag antogs också av stämman. 
På höstkonferensen deltog Cécile.  
 
Wåhlberga äng 
Vid Wåhlberga äng hölls fagning den 27 april med ca. 25 deltagare. Foldern ”Gör en naturvänlig 
insats” och fröpåsar delades ut och kretsen bjöd på enkel fika. 
Ängens dag firades på Wåhlberga äng den 10 augusti med lieslåtter, spelmansmusik och god 
mat. 11 deltagare arbetade glatt och enträget men orkade denna gång inte slå hela ängen.  
Ett möte hölls i oktober med företrädare för Solna och Sundbybergs stad för att diskutera 
samarbete och framtida organisation av ängsarbetet. 
 
Råstasjön 
Kretsen har anordnat en separat informationskväll 1 april angående arbetet med att rädda 
Råstasjön. 
 
Madenbäcken 
Naturskyddsföreningen har tillsammans med Nätverket Rädda Råstasjön etablerat ett samarbete 
med Örgruppen i området, och kommer framöver att arbeta för att försöka begränsa byggnation 
inom de känsliga delar av Hallonbergen-Ör som berör Madenbäcken och den gröna kilen till 
Järvafältet och Lötsjön. 
 
Cykelkarneval 
Cykelgruppen av Naturskyddsföreningen Stockholms län anordnade en Cykelkarneval som ägde 
rum på lördagen 6 september. Kretsen har enligt tidigare beslut bidragit med 5000 kr till 
evenemanget. Mycket lyckat evenemang med ca 600 deltagare. Florian deltog som funktionär 
 
 
Remisser  
Råstasjön 
Kretsen har i mars tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och nio andra 
föreningar, lämnat remissyttrande över det ändrade detaljplaneförslaget för bebyggelse vid 
Råstasjön. 
 
Stora Ursvik, etapp 3 
Kretsen har yttrat sig om Sundbybergs Detaljplaneförslag för Stora Ursvik, etapp 3. Föreningen 
är kritisk till dagvattenhanteringen som föreslås i detaljplanen. 

 
Karolinska institutet 
Kretsen har lämnat två yttranden till Solna stads förslag om detaljplan Haga 4:35 om kontor och 
studentbostäder vid Karolinska institutet. Inom planområdet finns flera rödlistade arter och 300 
år gamla tallar. Kretsen bevakar utvecklingen tillsammans de lokala sakägarna. 
 
Ny bussdepå vid Tomteboda 
Solna stad har efter kritik under samrådet för en ny bussdepå vid Tomteboda tagit fram en 
inventering av insekter i planområdet. Undersökningen visade på en stor biologisk mångfald 
samt flera rödlistade arter. I sitt remissvar undrar kretsen varför det inte gjordes någon mer 
omfattande undersökning som innehåller även en kartläggning av fåglar, groddjur mm. som 
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skulle drabbas av planens förverkligande samt hur det påverkar naturlivet och 
spridningssamband i hela Solna och kommunövergripande. 
 
Överklaganden 
Föreningen har i april överklagat Solna kommuns beslut om förlängning av ett tidsbegränsat 
bygglov och strandskyddsdispens för byggbodsetablering och parkering, på fastigheten Järva 
4:17 (vid Råstasjön). Vårt överklagande gällande strandskyddsdispens ligger kvar, men eftersom 
Naturskyddsföreningen inte är sakägare i det här fallet, så har bygglovet i stället överklagats av 
privatpersoner i området som eventuellt kan betraktas som sakägare med rätt att överklaga. 
Bygglovdelen har senare återkallats av privatpersonerna men strandskyddsdelen ligger kvar. 
Länsstyrelsen avslog vårt överklagande i höstas men Mark- och miljödomstolen gav oss rätt och 
upphävde strandskyddsdispensen. PEAB överklagade i början av mars 2015 till Mark- och 
miljööverdomstolen. Byggbodarna får stå kvar så länge. 
 
Föreningen överklagade även Solna kommuns detaljplan om bostäderna vid Råstasjön i juni 
2014. I början av mars 2015 godkände länsstyrelsen detaljplanen i sin överprövning och avslog 
vårt överklagande. Föreningen kan nu överklaga till Mark- och miljödomstolen och till 
regeringen. 
 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Årets största utgifter har avsett årsmötet och ängens dag. 
Medel som Närverket Rädda Råstasjön har kvar att utnyttja, uppgår till 6478,60. 
 
Förslag till disposition av årets resultat. 
Till stämmans förfogande står:                 
Balanserad vinst   73780,07 
Årets vinst      7905,50 
                  81685,57 
     
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra 81685,57 kr. 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och 
balansräkningar. 

 
 

    Solna den 2015-03-12 
 
 
 
Florian Reitmann                                                  Peter Zvejnieks 
Ordförande                                                             
 
 
Laila Berglund                                                    Gudrun Wahlén  
 
 
 
Pär Bergstedt 


