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         Solna-Sundbyberg 
 
Protokoll för styrelsemöte med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg 
den 27/11 2014 
 
 
Plats: Länsförbundets kansli, Norrbackagatan 80, Stockholm 
Deltagare: Florian Reitmann, Gudrun Wahlén, Peter Zvejnieks, Laila Berglund, Pär Bergstedt,  
Thomas Beckman, Annabell Rahm, Joachim Åberg,   
 
 

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

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Råstasjön 
Florian informerade om läget med överklagande av byggbodarna och bostadshusen och 
det allmänna politiska läget. Avgörande beslut förväntas i januari-februari. 
Peter och Pär rapporterade från nätverkets arbete. Nätverket har fn drygt 6000kr att 
disponera. Planen är att nätverket ska bilda en egen förening och därmed ta över sin kassa. 
Kretsen har fått inbjudan till samråd om tunnelbanan vid Arenastaden. Vi räknar med att 
framföra en del synpunkter (Florian). 
 

4. Rapport från möte om Wåhlberga äng och aktivitetens framtida organisation 
Gudrun rapporterade från mötet den 23 oktober 2014 i Solna stadshus. 
Florian, Gudrun, Joachim och Annabell har tillsammans med Ulla Alm från Överjärva 
träffat företrädare för Solna (Veronica Boström) och Sundbyberg (Pia Ekström, Ylva 
Kjellin) för att diskutera framtiden för Wåhlberga äng, möjligheten för fårbete mm.  
Från både Solna och Sundbyberg framhölls att man uppskattar kretsens engagemang i 
ängens skötsel och att det är en värdefull aktivitet inte minst för de boende i området. 
Mötet resulterade i följande: 
- Solna och Sundbyberg diskuterar en gemensam överenskommelse att stängsla in 
lämpligt område vid Wåhlberga äng för att möjliggöra efterbete av Överjärvas får. 
- Den befintliga gärdesgården vid Wåhlberga äng ska kompletteras ”runt hörnet”: 
  Solna bekostar material. Bygget bör ske med en kurs i Studiefrämjandets regi.  
  Kursen bör förslagsvis äga rum 24-26 april 2015. Ulla Alm kontaktar Studiefrämjandet  
om detta. 
- Den nyligen inrättade hagen vid Kymlinge (Sundbyberg) kan framöver också få betas av 
fåren från Överjärva. 
- Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg har även i fortsättningen ansvar för skötseln 
av ängen (fagning och slåtter), men att området kan behöva göras mindre. Resterande yta 



kan slås av Naturskog som redan idag slår området vid Igelbäcken för Sundbybergs 
räkning. Vi planerar att framåt våren närmare diskutera detta med Solna/Sundbyberg. 
- Marknadsföringen av aktiviteterna vid ängen kan förstärkas med hjälp av kommunernas 
hemsidor och evenemangskalendrar (kontakt i Solna Mia Simm och Helena Tsevs) samt 
kontakt med entreprenörerna Stora Ursviks KB och Järvastaden AB. Ursviksnytt kan 
också vara en ingång. 
  
Gudrun som under sju år varit ansvarig för kretsens ängsaktiviteter önskar nu avsäga sig 
detta. 
Styrelsen beslutade utse Joachim Åberg som ansvarig kontaktperson med biträde av 
Annabell Rahm. 
Gudrun lämnade över sin sammanställning ”Skötsel av Wåhlberga äng” (2014-11-27 
GW). 
 

5. Planering för årsmöte 2015 och valberedning 
Datum för årsmötet blir preliminärt torsdagen den 12e alternativt 19 mars, kl 18. 
Lokal i Studiefrämjandet på Korta gatan, Solna. Florian tar kontakt. 
Det föreslogs att vi har en föreläsning om biodling. Florian kontaktar Karolina Lisslö från 
Bee-Urban alternativt Sveriges Biodlarförbund för detta. 
Filmen ”Inte bara honung” bör hellre visas vid annat särskilt tillfälle. 
Valberedningen bör aktiveras. Laila åtog sig att prata med Ulla Alm. 
 

6. Inkommande post 
Inget speciellt.  
 

7. Hemsida/Face-book 
Face-booksidan fungerar bra. Hemsidan bör uppdateras. Joachim åtog sig att lägga in 
tidigare protokoll och göra andra smärre uppdateringar. 
  

8. Övrigt 
- En detaljplan för Ör finns utställd vid stadshuset, Sundbyberg. Ett nätverk för Ör är på 
väg att bildas. Magnus Enquist håller föreläsning i Hallonbergens kulturcentrum. Det kan 
bli aktuellt för nätverket att söka bidrag från kretsen. 
- Annabel har varit på Länsträffen som gällde konsumentpåverkan. 
- WWF har givit utmärkelsen ”Årets miljöhjälte” till Henrik Persson från nätverket 
”Rädda Råstasjön” delat arrangörerna av klimatriksdagen och EAT Forum. 
- Stockholmskretsen inbjuder till julfika den 9 december kl 18.30 på 
Norrbackagatan. 

 
9. Nästa styrelsemöte 

Torsdagen den 22 januari 2015 kl 18.00 (OBS ändrad dag!) 
 
 
Vid protokollet       

 
Gudrun Wahlén       


