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Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020

1. Styrelse
Årsmötet som normalt äger rum på våren blev detta år uppskjutet till hösten 2020 pga pandemin.
Vid ordinarie årsmöte i september 2020 valdes styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande Linda Bell
Ledamot Henrik Rollstedt
Ledamot Yalin Yuang
Ledamot Barbro Lorentzon
Ledamot Daniel Embretsen
Valberedning Florian Reitmann

Vid första styrelsemötet under året valdes Barbro Lorentzon till kassör. Linda Bell har varit
postmottagare och medlemsregisteransvarig med Florian, Henrik och Daniel som stöd. Henrik
och Daniel har hjälpt till med webbsidan och Facebooksidan.

2. Revision
Jens Pertoft och Staffan Halldin utsågs till revisor respektive revisorssuppleant vid årsmötet
2020+.

3. Årsmöte och styrelsemöten
Ordinarie årsmöte hölls den 17 september i Ekensbergskyrkan i Solna. Cirka 15 personer var
närvarande i kyrkan och ytterligare 10 deltog via zoom vid styrelsens genomgång av
verksamheten och diskussion kring planering för kommande verksamhetsår. Under
verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten.

4. Verksamhet 2020
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.

Aktiviteter
Smittläget har begränsat de aktiviteter vi har kunnat genomföra under 2020.
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Wåhlberga äng

Gullviva, blå viol, brudbröd och svartkämpar stod i blom på Wåhlberga äng när
Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg den 9 april fagade i coronaanpassat format. Flera arter
av bi och fjäril rörde sig också över ängen. Samtliga är signalarter, det vill säga arter som
indikerar höga naturvärden på de små återstående arealer av öppna ängar och naturbetesmarker
som finns i Stockholmsregionen.

Rädda Vasalundsparken

Den 18 oktober träffades vi i Vasalundsparken för en vandring i det vackra området som snart
ska bli en byggarbetsplats för tunnelbanebygget. Vi tittade på vilka träd som är tänkta att tas ned,
och diskuterade hur det ska kunna bli möjligt att restaurera och återställa parkens natur- och
rekreationsvärden efter byggtiden.

Fotokurs och artkunskap vid Råstasjön

Den 25 oktober arrangerade Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg en aktivitet med fokus på
artrikedomen i naturreservatet Råstasjön i Solna. På sjöns sydöstra sida fick besökare träffa
Jonathan Stenvall, en prisbelönt naturfotograf. Jonathan delade med sig av sina bästa tips på hur
man fotograferar fåglar. Barn och medföljande vuxna fick också chans att lära sig mer om träd,
växter och fåglar med hjälp av materialet Naturfalken.

Samarbete Svenska kyrkan i Sundbyberg och Sundbybergs kommun

Kretsen har haft en dialog och ett utomhusmöte med kyrkogårdsförvaltningen i Sundbyberg och
Sundbybergs kommun för att diskutera insatser för att främja den biologiska mångfalden på
begravningsplatsen vid Lötsjön. Kommunen och kyrkogårdsförvaltningen har nu inlett ett
samarbete kring bland annat informationsmaterial.

Nätverket Rädda Råstasjön
Även 2020 har kretsen fortsatt samarbetat med Nätverket Rädda Råstasjön.

Remisser/yttranden (urval)

Detaljplan för Haga 2:8/Annelund (BND/2019:87) - byggnation i Nationalstadsparken (samråd)

Kretsen har påpekat att byggnationen av 25 000 kvadratmeter kontorshus i nationalstadsparken
strider mot miljöbalken (4 kap 7§). I den aktuella lagtexten framgår att “ny bebyggelse och nya
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i
parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas”. Den aktuella planen utgör ett tydligt intrång i naturmiljön och kommer
oåterkalleligen att skada naturvärden.

Träden är centrala i de sammanhängande och historiskt förankrade naturområden som är
karaktäristiska för Nationalstadsparken. Den planerade byggnationen skulle innebära att flera
skyddsvärda träd, bland annat lönnar, popplar och en ek, tas ned. Planen kommer att förstöra
naturvärden och försämra förutsättningarna för flera arter i nationalstadsparken, framför allt de
som är knutna till äldre träd. Föreningen anser att det är särskilt allvarligt att ta ner en äldre ek.
Eken finns upptagen i Solna stads egen inventering av särskilt värdefulla träd, och går inte att
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ersätta med ett nyplanterat träd.

Detaljplan för del av kv Farao, kv Kairo och del av Hagalund 3:1 och 3:2 mm (BND 2020:153) -
byggnation runt Solna station (samråd)

Föreningen anser att detaljplanens genomförande skulle medföra betydande miljöpåverkan.
Områden som buller, vibrationer, markföroreningar, luftföroreningar, dagvatten, klimatpåverkan
och klimatanpassning kräver vidare utredning. Föreningen pekar också på den omfattande
klimatpåverkan som nybyggnationen skulle medföra, men som trots det inte diskuteras i planen.
Referenser till stadens klimatstrategi saknas. Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön-
och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen. Den direkta närheten till Råstasjöns
rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den
gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna och länet exploateras i snabb takt.
Vasalundsparken är dessutom ett lättillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter
under sommartid och pulkaåkning på vintern. Solna har i olika omgångar haft planer på att
bebygga parken, och delar av grönytan upplåts som upplag för tunnelbanebygget, med skador på
naturvärden som följd. Naturskyddsföreningen anser att Vasalundsparken måste skyddas för
framtida generationer och att detta hade kunnat inkluderas i den aktuella detaljplanen. Att utöka
Råstasjöns naturreservat så att Vasalundsparken integreras i det större grönområdet är en
möjlighet. Föreningen vill understryka att Vasalundsparken under inga omständigheter får nyttjas
som upplag för byggprojekten i den aktuella detaljplanen.

Detaljplan för Hagalund 4:10 (BND 2018:42) - föreningen yttrade sig i samråds- och
granskningsskedet, planen antogs av kommunfullmäktige och har nu överklagats till Mark- och
miljödomstolen

Föreningen välkomnar utbyggnaden av tunnelbanans gula linje. Naturskyddsföreningen beklagar
därför att planen för Hagalund 4:10 i sin helhet innebär konflikter med ett flertal miljömål.
Det framgår inte klart i planhandlingarna varför hela det befintliga bergspartiet och som en följd
hela det ekosystem som idag finns på platsen måste tas bort.

Den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram saknar alternativ där delar av naturen sparas.
Alternativ med enbart tunnelbaneuppgången helt utan kontors/stadsbebyggelse samt ett med ett
mindre inslag av bebyggelse borde vara med som jämförelse, givet planens stora negativa
inverkan på naturvärden och spridningsvägar. Naturskyddsföreningen vill i det här
sammanhanget påpeka att Mark- och miljööverdomstolen 2018 upphävde en detaljplan med
hänvisning till bristfällig redovisning av rimliga alternativ.

Naturskyddsföreningens allvarligaste invändning mot planen är att dess genomförande i sin
helhet skulle innebära oersättliga förluster av biologisk mångfald.

Konferenser

Den 21 nov deltog kretsen i länsförbundets konferens via Zoom. Den började med en
inspirationsföreläsning där Susanna Elfors berättade om sitt miljöengagemang och tips för att gå
från idé till handling. Sedan utbytte olika kretsar idéer och erfarenheter från det gångna året.
Många andra kretsar gör likadana aktiviteter, granskar många detaljplaner och har några ärenden
i domstol. Många har inställda aktiviteter p.g.a. covid-19 och har digitala styrelsemöten. De
flesta har begränsat antal aktiva medlemmar. Några tipsade om att det finns bra kompetens hos
länsförbundet och att man kan få hjälp från dem.

3



Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.

Förslag till disposition av årets resultat.
Till stämmans förfogande står:

Balanserad vinst: 98 934,64 kr
Årets vinst: 19 714,80 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra 118 649,44 kr

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

Solna 2021-04-10

Ordförande Linda Bell

Ledamot Henrik Rollstedt

Ledamot Yalin Yuang

Ledamot Barbro Lorentzon

Ledamot Daniel Embretsen
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