
  
         Solna-Sundbyberg 
 

Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 10/2 2014 
 
 
Plats: Studiefrämjandet, Korta Gatan 9, Solna 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Pär Bergstedt och Laila 
Berglund, Lisa Malmgren (punkt 3)  
 
 

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

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Information från Studiefrämjandet 
Lisa Malmgren, vår nya kontaktperson på Studiefrämjandet, berättande om organisationen 
och verksamheten och hur Studiefrämjandet kan samarbeta med vår organisation. 
 

4. Planering av årsmötet 2014 
-  Tidpunkt: preliminärt den 17 mars 2014 kl 18.00 (senare ändrat till 18 mars). 
-  Lokal: Studiefrämjandet, Korta Gatan alternativt Råsunda kyrka. 
-  Förslag till särskilt föredrag: Henrik Waldenström om Ekoparken. Peter tar kontakt. 
Arvode upp till 999kr är OK. 
-  Kallelse: Florian skriver, tar fram adresslista och lämnar till tryckeri (ca 1400 utskick). 
-  Ordförande på mötet: Florian kontaktar länsförbundet för deltagande som ordförande 
- Årsmöteshandlingar: Florian skriver verksamhetsberättelse, Laila tar fram. 
ekonomiredovisning. Laila kontaktar också revisorn. 
- Förtäring: matiga smörgåsar, lättöl/dricka, kaffe+kaka. Laila håller i detta med hjälp av 
övriga i styrelsen. 
- Övrigt: På årsmötet ges en kort nulägespresentation av läget för Råstasjön samt inbjudan 
till särskilt möte om Råstasjön under april/maj. 
Inbjudan till aktiviteter på Wåhlberga äng: fagning 27 april och Ängens dag den 10 
augusti, båda kl 11. 
 

5. Råstasjön, lägesrapport 
- Taxiparkeringen: som svar på vårt överklagande har Mark- och Miljödomstolen 
meddelat att Råsta Projektutveckling AB (de som bygger infrastrukturen runt Arenan) 
drar tillbaka sin ansökan om dispens från strandskydd vid Råstasjön för att bygga en 
taxiremote. Vi gratulerade till delsegern. 



- Ny deltaljplan på gång, nästa vecka. 
- Nätverket vill ha en debatt med politiker under april/maj. 
- Mer pengar har kommit in till nätverket som nu har totalt 13.786kr 
- Många följer händelserna runt Råstasjön och rapporterar avvikelser. 
 

6. Sundbybergs planer på nedgrävning av järnvägen i centrala Sundbyberg 
- En medborgardialog pågår med flera möten på Sundbybergs bibliotek. 
Mårten Wallberg, Florian och Gudrun har också haft möte med Pia Ekström, 
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbybergs stad för att få information och 
lämna våra synpunkter (bla om ekosystemtjänster och cykelbana) 
 

7. Inkommande post- 
- Kretsbrev 
- Detaljplaneförslag från Sundbybergs stad om Rissne. 
 

8.  Hemsida 
Nya hemsidan är i funktion, men ännu inte uppdaterad. Florian ansvarar för 
uppdateringen och får hjälp av Peter med texten om Råstasjön. 
 

9. Övrigt 
- Florian rapporterade från sitt deltagande på rådslag i Umeå. 
- Florian har lämnat in tre motioner till riksstämman. Om materialkretslopp, om 
arbetstidsförkortning och om miljöpsykologi. 
- Florian informerade om kandidater till ordförande för Riksföreningen (Karin Åström 
och Johanna Sandahl). 
 

10. Nästa styrelsemöte 
Bestäms efter årsmötet. 
 
Vid protokollet       
 
Gudrun Wahlén       

 


