
 
         Solna-Sundbyberg

Protokoll för Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg den 23/5 2011

Plats: Länsföreningens lokal på Norrbackagatan 80, Stockholm
Deltagare: från styrelsen Cécile Everett, Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Risa Rosenberg. 
                  övriga: Mårten Wallberg, Maria Palm, Ola Hellström, Magnus Enquist.

1. Mötets öppnande 
Gudrun öppnade mötet. Presentationsrunda av deltagarna.

2. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna

3. Årets valberedning 
Gudrun har varit i kontakt med Ulla Alm som förklarat sig villig att vara valberedning. 
Ulla Alm utsågs till valberedning för 2011.

4. Pågående/planerade aktiviteter
- Handla miljövänligt 
Maria Palm från Riks berättade om erfarenheter av att engagera nya aktiva och hur hon 
gått tillväga för att fånga upp intresserade i arbetet inom Handla Miljövänligt. Använd 
gärna e-post med direkt tilltal till medlemmar om konkreta aktiviteter. Ring om möjligt 
till nya medlemmar för att höra om deras intresse.
Ola Hellström som svarat på Marias upprop för revision av Bra Miljövalbutiken Willys i 
Rissne berättade om sin genomförda revision. Han är beredd att göra ytterligare en 
revision i höst.
Ola som arbetar med hållbarhetsfrågor på Cleantech Inn Sweden tipsade också om ett 
företag ”Consumentor” som arbetar på ett hjälpmedel för konsumenter att direkt i butik få 
information om produkters olika märkningar.
Vi diskuterade hur vi i Solna-Sundbyberg ska kunna fånga upp intresset hos de 
medlemmar som tidigare svarat på Marias upprop. Gudrun åtog sig att skicka e-post till 
dessa och inbjuda till möte i höst (för miljövänliga veckan v 40)

- Miljösprånget 
 Mårten propagerade för loppet som äger rum den 5 juni i Solna. Naturskyddsföreningen 
sätter upp ett bord/tält vid starten, som bör vara bemannat mellan 11-18. Cécile lovade stå 
vid bordet (tillsammans med någon från länsförbundet samt proffsvärvare från Riks)
 
- Minifältisar 
Magnus berättade om en mycket lyckad aktivitet på Ekensbergsskolan, där han i 
samarbete med lärare gått ut på fågelskådning med en skolklass. 



Han räknar med att fortsätta i höst med erbjudande till Ekensbergsskolan och åtog sig att 
- skriva ner ett koncept för en sådan aktivitet
- ta kontakt med fältbiologerna för framtida organisation av minifältisar

- Ängsaktiviteter 
  Gudrun berättade om fagningen på Wåhlberga äng den 17 april. 8 deltagare (varav fyra 
som av en tillfällighet befann sig där på utflykt). Inför Ängens dag den 7 augusti skriver 
Gudrun en inbjudan till medlemmar med e-post. Florian hjälper till med utskicket.

- Reservkraftsanläggning Nya Karolinska 
  Florian har varit på ett samrådsmöte och skrivit förslag till yttrande som diskuterades. 
Beslutade att avge yttrandet efter kompletteringar. Nytt förslag med kompletteringar 
skickas ut per e-post.

- Övrigt
Cécile berättade om en cykelmekarträff  på Karolinska som anordnats av länets 
cykelgrupp. Planer på nya träffar i höst.

5. Remissvar på klimatpolicy 
Florian har lämnat muntliga synpunkter, specifikt om Carbon Capture Storage, till 
riksstyrelsen under rikskonferensen i Eskilstuna.

6. Från rikskonferensen 
Årets rikskonferens ägde rum i Eskilstuna 21-22 maj. Florian deltog. Kretsen betalar 
ersättning för mat och logi (riks betalar resan).

7. Inkommande post
- Planärende Ekbacksgränd i Sundbyberg  
Vi har fått underrättelse för samråd om ansökan för att påbörja detaljplanearbete i syfte att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. Gudrun har skrivit förslag till yttrande. Beslutades att avge 

yttrandet efter någon komplettering om kompensationsprincipen. 

8. Hemsidan - utgick

9. Övriga frågor
- Vad händer i Kymlinge – kraftverk? 
Gudrun tog upp frågan om vad som händer nu, när majoriteten i Sundbyberg har skrinlagt 
planerna på nytt värmekraftverk i Kymlinge. Cécile ringer politiker och frågar. Mårten 
pratar med Magnus Nilsson och Jonas Åkerman (KTH).
- Ny runda med politikerna i Solna- Sundbyberg
Cécile uppdaterar politikerlistan och hon och Florian tar kontakt för uppföljning av 
frågorna som ställdes före valet.

10. Nästa styrelsemöte
26 september kl 18.00 på Studiefrämjandet i Sundbyberg – Peter ansvarig



 


