
 
         Solna-Sundbyberg

Protokoll för Styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg den 26/9 2011

Plats: Studiefrämjandet, Humblegatan 34 i Sundbyberg
Deltagare: från styrelsen Cécile Everett, Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks 
                  övriga: Magnus Enquist.

1. Val av mötesordförande och sekreterare 
Peter är ordförande, Gudrun sekreterare

2. Peter öppnade mötet

3. Föregående protokoll 
Lades till handlingarna

4. Presentation av förslag till skolverksamhet och ungdomsverksamhet
Magnus Enquist presenterade sitt förslag och delade ut dokumenten:
* ”Naturupplevelser för skolbarn” (idépresentation)
* ”Fågelskådning – Vinterfåglar vid Råstasjön” (program och instruktion till guide)
* ”Handlingsplan” med förslag till organisation
Magnus tar kontakt med Mårten Wallberg för vidare upplägg och organisation. Projektet 
bör lämpligen kunna ingå i Länsförbundets /Miljösprångets projekt för Råstasjön och 
Solna kommun (Anders Ekegren) erbjuds delta.
Projektet är tänkt att starta våren 2012 med ett pilotprojekt på Ekensbergsskolan under 
hösten (i Magnus E:s regi). 
På sikt hoppas vi att aktiviteten kan leda till att barnen kan engageras i andra aktiviteter 
inom Naturskyddsföreningen (t ex Minifältisar/Fältbiologer).

     5. Rapport om aktiviteter efter senaste mötet
- Miljösprånget genomfört (Länsförbundets regi). Ett 100-tal deltagare, bl a Mikael 
Karlsson och Mårten Wallberg. Intäkter går till projekt runt Råstasjön.
- Ängens dag 7 augusti. 13 deltagare varav en inbjuden spelman. Ängen hade slagits av 
någon annan (okänd) tidigare, vilket visade sig vara tur eftersom regnet öste ner. Vi 
räfsade dock ihop det som behövdes och samlades under partytältet för pick-nick och 
underhållning. Alla blev blöta, men ingen var sur. Ängen har sedan stängslats in och 
betats av får från Överjärva gård.
Stockholms naturguider under Sara bergström hade samtidigt en naturvandring med 
ängstema i Igelbäckens naturreservat och mötte upp hos oss på ängen. Ulla Alm berättade 
om ängens historia och hur vi sköter den idag.
 - Handla Miljövänligt –möte den 30 augusti på Rikskansliet.
Två medlemmar från kretsen deltog för att få information inför kampanj på Miljövänliga 



veckan. Någon lokal aktivitet i Solna-Sundbyberg kommer dock inte att genomföras.
- Florian har varit på möte med Klimatgruppens nätverk

      6.  Pågående/planerade aktiviteter
- Planering för barn-och ungdomsverksamhet – se punkt 4.
- Möten för diskussion med politiker i Solna och Sundbyberg. Cécile och Florian bokar i 
första hand in Sundbybergspolitiker. Tar upp miljöfrågor från vallöften, värmekraftverket 
i Kymlinge etc.
- Cykelgruppsträffar (Cécile)

7. Inkommande post
- Kampanjmaterial om fisk/skaldjur inför Miljövänliga veckan.
- Lista över nya medlemmar. Beslöts att skicka ut välkomstbrev till åtminstone dem med 
e-postadress. Florian bearbetar och kompletterar Gudruns tidigare förslag.
- Från Sundbybergs kommun – Detaljplan för del av Stora Ursvik, etapp 2d 
(skolbyggnad). Samrådsmöte 29 sept. Ev synpunkter lämnas skriftligt senast 11 oktober.
Florian tog hand om materialet inför mötet med Sundbybergspolitiker. 

8. Övriga frågor
Cécile vill delta i SNF-konferensen ”Rädda mannen”, avgift 600 kr. Beslöts att kretsen 
står för den kostnaden.

9. Nästa styrelsemöte
Måndag 5 december kl  18.00 på Norrbackagatan – Florian ansvarig
 


