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Verksamhetsberättelse för  
verksamhetsåret 2019 

 
 

1. Styrelse 
Vid ordinarie årsmöte i mars 2019 valdes styrelseledamöter enligt följande: 
 
Ordförande Linda Bell 
Ledamot Peter Zvejnieks 
Ledamot Victor Eriksson  
Ledamot Barbro Lorentzon  
Ledamot Tove Holm 
Suppleant Kristina Larsson 
Suppleant Sara Eriksson 
Suppleant Laila Berglund 
 
Valberedning Florian Reitmann  

 
Vid första styrelsemötet under året valdes Laila Berglund till kassör. Linda Bell har varit 
postmottagare och medlemsregisteransvarig med Florian Reitmann som stöd. Florian har också 
hjälpt till med webbsidan och Facebooksidan. Victor Eriksson och Tove Holm blev 
ängsansvariga.  
 
 

2. Revision 
Jens Pertoft och Staffan Halldin utsågs till revisor respektive revisorssuppleant vid årsmötet 
2019. 
 

3. Årsmöte och styrelsemöten 
Ordinarie årsmöte hölls den 18 mars i Ekensbergskyrkan i Solna. Cirka 30 personer var 
närvarande vid styrelsens genomgång av verksamheten och diskussion kring planering för 
kommande verksamhetsår. Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten. 

 
4. Verksamhet 2019  

Medlemsinformation 
Information om olika aktiviteter har under året skickats till medlemmar med e-post och 
annonserats via hemsidan. Facebook-kontot har använts under året för ytterligare 
medlemskontakt, och via den kanalen får kretsen mycket respons. 
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Aktiviteter  
 
Vattendag - Håll Brunnsviken ren  
Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg var i april 2019 medarrangör på vattendagen vid Kafé 
Sjöstugan. Föreningen höll i en aktivitet där besökare fick håva i strandkanten vid Brunnsviken 
och ute i sjön och under ledning av en limnolog från riksföreningen titta på den biologiska 
mångfalden och mikroplaster i mikroskop.  
 
EU-valsdebatt med fokus på miljön  
I samband med EU-valet välkomnade Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg alla 
intresserade till en debatt mellan kandidaterna till EU-parlamentet Gustav Hemming (C) och 
Lorenz Tovatt (MP). Lokalföreningens ordförande modererade debatten som ägde rum i 
Sundbybergs all-aktivitetshus. 
 
Manifestation mot artdöden vid Råstasjön 22 maj 
Den 22 maj, på den biologiska mångfaldens dag, utlyste Fältbiologerna en tyst minut för 
artdöden. I samband med den tysta minuten var Naturskyddsföreningen medarrangör till en 
manifestation vid Råstasjön. Talare från Fältbiologerna, Rädda Råstasjön, Greenpeace Sverige 
och Sveriges botaniska förening deltog.  
 
Trädinventering med klass 5B och Naturskyddsföreningens ideella trainee  
I maj 2019 inventerade klass 5B från Råsundaskolan skyddsvärda träd och lärde sig om 
ekosystemtjänster i Näckrosparken i Solna. Riksföreningens ideella trainee Arianna Scarpellini 
höll i aktiviteten tillsammans med Calluna AB.  Med hjälp av en app som nyttjar geografiska 
positioneringstjänster och en interaktiv karta - www.stadstrad.se - fick barnen upptäcka olika 
träd, förstå mer om trädens värden och betydelse för mångfald av arter.  
 
Familjedag i naturreservatet Lötsjön-Golfängarna 
Söndagen den 25 augusti bjöd Sundbybergs kommun tillsammans med Naturskyddsföreningen 
Solna-Sundbyberg in till en familjedag i naturreservatet Lötsjön-Golfängarna. Det blev 
vegetarisk korvgrillning och olika aktiviteter såsom lieslåtter, bygge av holkar, guidning och 
tipspromenad. Föreningens volontärer erbjöd även deltagande barn att ta ett “simborgarmärke” i 
artkunskap genom vår nya aktivitet Naturfalken.  

 
Samling för Råstasjöns naturvärden  
Den 5 oktober arrangerade kretsen och Nätverket Rädda Råstasjön en samling för Råstasjöns 
naturvärden och bevarandet av ekologisk mångfald vid sjön. Bakgrunden är att 
exploateringsprojekt norr om sjön, storskalig byggnation längs med Madenbäcken och planer på 
att ta ned större träd och anlägga spångar oroar. Ett 40-tal engagerade personer kom på mötet, 
och de Solnapolitiker som närvarade deltog i en diskussion om framtiden för naturreservatet.  
 
Klädbytardagar 
Under 2019 genomfördes två klädbytardagar, en i samarbete med Ekensbergskyrkan och en 
tillsammans med Bergshamra för alla. Både bytesdagen i april och den i december var populära 
och flera hundra plagg bytte ägare. Lokaltidningarna Mitt i Solna och SolnaDirekt skrev om 
klädbytardagarna och lyfte vinsterna med att återanvända textilier. Klädbytardagen på första 
advent ägde rum samma helg som “Black Friday”, vilket gav möjlighet för föreningen att lyfta 
frågor kring hållbar konsumtion, textiliers miljöpåverkan och cirkulär ekonomi.  
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stadstrad.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QZkdfT2H3naGRvpnPj_9nKXXh-RtQ7Xb_mKmzU2ZM1PXeZU_QLCS4RUY&h=AT3dvK8u5qEui0CUwAG6lXeXiP5pL1qA-XR_mOFEQtK1RWh2NCo_h319vv3qhXvpQcEFVGfDn92KsSaCQIAWAy0J_2XMUMWF6oRYfpRL8JUh2zuD1eu6ANoTJdhU6MSns10Kdi9lJ3TeR7f9A5Q9uoaiT1KvpILQzjeowNSwEIzJIEfAlA9fis4693nASlAUdnj3zQvq9BBU7qqo_ziOKsot74lYUdYKEZoooSzRzwRAVg2DBBY-uU87F9u8CTYkbDs-4LP8xqe7sRBLrlxfPOL6zPIlls2pXI9T0zV1z-FNAPPOX6GwtYIFYC0tG9KWknxec300UNq4oiGauV5IFwxXCzIfBGfEVXl6R_qJcWB8tX80KyLvuGOI3w-FR7up7TOW20FlGXrvjpDkaBBblRHROmKVeELKOd7R0J23UzUrvk8OJG5xuP-9t-AQEujYEZY_fDRAP7tDQF2VfYGAHYkdmv91AA7B_lOMTyVknyxZ1a97tS5XA3nvjhAMZXpJ4AoOLTGj2gcFSp8g0aIg6DVfJw_cAnXaM-W_RSnuIQiNCDOCD7wc9wfaGcex_BKO5lOd3tMaHQIzPUKrR1HlhJ29g2i08184DtyKr4hY5aeJpiJ69qhmchoEjMleeotk8LBE0cTiXUU


Samarbete med festivalen O/Modernt 
I juni 2019 genomfördes flera aktiviteter i samband med festivalen O/Modernt i Ulriksdals 
slottspark. Victor Eriksson höll i en insektsvandring och flera styrelsemedlemmar och volontärer 
höll i en workshop där besökare fick bygga egna insektsholkar och fågelholkar.  

 
Wåhlberga äng 
Föreningen genomförde två aktiviteter på Wåhlberga äng under året, fagning i april och slåtter på 
Ängens dag i augusti.  
 
Nätverket Rädda Råstasjön 
Även 2019 har kretsen haft ett tätt samarbete med Nätverket Rädda Råstasjön. Linda och Peter är 
representerade i Nätverkets arbetsutskott. 

 
Cykelkarneval 
Cykelgruppen av Naturskyddsföreningen Stockholms län anordnade för sjätte gången 
Cykelkarnevalen. Kretsen bidrog med 2000 kr till evenemanget.  
 
Remisser/Yttranden  
 

     Solnas klimatstrategi  

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg yttrade sig under hösten 2019 om Solna stads förslag 
på klimatstrategi. Föreningen anser att strategin borde utgå från Parisavtalet och översätta det till 
den kommunala nivån, det vill säga att skapa en koldioxidbudget för Solna kommun. Efter att 
man skulle ha satt upp upp en övergripande budget kan den brytas ned i delområden, t ex 
transporter, byggnation, livsmedel etc. På så sätt blir strategin i sin helhet betydligt mer konkret, 
och det blir möjligt att formulera mätbara mål för årlig uppföljning på den kommunala nivån.  
 

     Granskningsyttrande om detaljplanerna Huvudsta 3:1/Krukmakaren 

Föreningen yttrade sig i granskningsskedet om detaljplanerna för nya bostäder längs 
Huvudstaleden (Huvudsta 3:1) och värmeverket (Krukmakaren). Den förstnämnda detaljplanen 
innebär konflikter med flertalet miljömål. Bostäderna kommer att vara hårt drabbade av 
trafikbuller, industribuller och luftföroreningar. Borttagande av träd och naturmark innebär risk 
för översvämningar i närområdet. Byggnationen skulle dessutom innebära den slutgiltiga 
förlusten av den viktiga och sårbara ekologiska spridningslänken för växter och djur som går 
längs med Huvudstaleden. Värmeverket kan samtidigt byggas om utan att ny och ovärderlig 
naturmark tas i anspråk. En vidare utredning kan visa hur en effektivisering av nyttjandet av den 
hårdgjorda markytan i det befintliga området kan inrymma även de nya verksamheterna som 
planeras. Föreningen står fast vid att lövskogsområdet med berg måste skyddas och bevaras för 
framtida generationer. Här finns stora naturvärden och flera rödlistade arter, och varje ingrepp i 
lövskogen skulle innebära oacceptabla förluster av biologisk mångfald. 
 
Detaljplan för Örs centrum  
Det är positivt att man här vill bygga på redan hårdgjord yta och dessutom bygga höghus i trä. 
Ett fyravåningshus i trä medför exempelvis ett nettoupptag av 150 ton koldioxid. I planen för Örs 
centrum finns också bra lösningar för dagvattenhanteringen som kommer att rena vattnet som 
rinner ner i Råstasjön och vidare till den idag förorenade recipienten Brunnsviken. Bland annat 
genom dränerande växtbäddar ska 90 % av årsnederbörden omhändertas på plats. Föreningen 
bedömer att detta är en viktig åtgärd för att förebygga de översvämningar som dessvärre riskerar 
att bli allt vanligare i framtiden.  
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Detaljplan för Hagalund 4:10 - ny tunnelbanestation i Solna  
Till Solna ska tunnelbanans gula linje dras, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. När 
föreningen granskade planen för området runt den nya stationen i Hagalund hade vi dock en del 
kritiska synpunkter. Solna vill i detaljplanen för Hagalund 4:10 spränga bort hela Albydalsberget 
och ta ner samtliga träd på platsen. Här finns en relativt stor lövskog med inslag av ek, lönn, tall 
och asp. Områdets naturvärden är knutna till det rika beståndet av gamla träd, men även till 
förekomsten av död ved i olika stadium. Det finns därmed goda förutsättningar för vedsvamp, 
trädlevande insekter och fåglar. Åtta naturvårdsarter har dokumenterats på platsen varav tre 
(tallticka, reliktbock och kungsfågel) är rödlistade. Planens genomförande skulle få negativa 
konsekvenser för biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen i centrala Solna. Vi 
uppmanar därför Solna kommun att ta fram alternativa förslag som gör det möjligt att spara detta 
lilla, men mycket viktiga grönområde.  
 
Aktioner för att rädda popplar i Sundbyberg, pilar och lönn i Solna 
Föreningen kämpar för att skydda den återstående naturen i våra båda kommuner. Under våren 
2019 försökte föreningen rädda en poppelallé i Hallonbergen som Sundbybergs kommun vill ta 
ned i samband med ett nybygge. Lövträdsalléer har ett särskilt biotopskydd eftersom de ofta har 
ett stort värde för den biologiska mångfalden. Kretsen anser att byggprojekt i Solna och 
Sundbyberg framöver måste utgå från och anpassa sig till de värdefulla naturvärden och 
grönstrukturer som finns, t ex i form av viktiga biotoper. Lokaltidningen i Sundbyberg skrev 
också om popplarna: 
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/popplar-falls-for-att-ge-plats-at-cykelvag/repsft!4jLRGi
qoCFqPD2zOoCwwYg/  

 
Dagvattendamm vid Råstasjön 
Solna stad beslutade under våren 2019 att anlägga en stor damm vid Råstasjöns sydöstra sida för 
att rena vattnet som kommer från Råsunda och Filmstaden. Naturskyddsföreningen välkomnade 
syftet med dammen, men vädjade till kommunen om att överväga en något annan placering och 
utformning av dammen. Detta med tanke på att en uppväxt lönn och två stora pilar måste tas ned 
enligt det nuvarande förslaget. Se för mer information: 
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvatte
ndamm-vid-rastasjon/ 

 
Utegym i Igelbäckens naturreservat  
Järvastaden AB inkom under sommaren 2019 med en ansökan om att få bygga ett utegym inne i 
Igelbäckens naturreservat. Solna stad har sedan beslutat om att ge dispens från 
reservatsföreskrifterna. Föreningen anser att ett utegym i området är välkommet, men gymmet 
bör placeras utanför reservatets gränser. Området runt Igelbäcken har exploaterats i mycket 
snabb takt de senaste decennierna, vilket gör att det är extra angeläget att skydda kvarvarande 
naturmark.  
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god.  
 
Förslag till disposition av årets resultat. 
Till stämmans förfogande står: 
  
Balanserad vinst: 90326,59 kr 
Årets vinst: 8608,05 kr   

   
     Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra 98934,64 kr 

 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och 
balansräkningar. 

  
Solna 2020-03-08 
 

 
 
 
 
Barbro Lorentzon – styrelseledamot 
 
 
 
Peter Zvejnieks – styrelseledamot 
 
 
 
Tove Holm – styrelseledamot 
 
 
 
Victor Eriksson – styrelseledamot 
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