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Verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021

1. Styrelse
Vid årsmötet 2021 valdes styrelseledamöter enligt följande:

Ordförande Linda Bell
Ledamot Ariun Byambakhorloo
Ledamot Yalin Yuang
Ledamot Barbro Lorentzon
Ledamot Daniel Embretsen
Ledamot Gunnar Löfgren
Ledamot Beatrice Posse
Suppleant Erik Rova Hedlund
Suppleant Therese Storm

Valberedning Florian Reitmann

Vid första styrelsemötet under året valdes Barbro Lorentzon till kassör. Linda Bell har varit
postmottagare och medlemsregisteransvarig med Florian Reitmann som stöd. Daniel Embretsen
och Florian Reitmann har hjälpt till med webbsidan och Facebooksidan. Therese Storm har
avsagt sig uppdraget som suppleant i augusti 2021.

2. Revision
Staffan Halldin utsågs till revisor vid årsmötet 2021 och Jens Pertoft som revisorssuppleant.

3. Årsmöte och styrelsemöten
Ordinarie årsmöte hölls på zoom den 28 april 2021. Cirka 20 personer var närvarande vid
styrelsens genomgång av verksamheten och diskussion kring planering för kommande
verksamhetsår. Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre protokollförda möten. Kretsen har
också bjudit in till ett öppet medlemsmöte, som genomfördes på zoom.

4. Verksamhet 2021
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 2021.
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Wåhlberga äng
Kretsen har i coronaanpassat format fagat och slagit Wåhlberga äng under året. Dialoger om
ängens framtida skötsel har förts med Solna och Sundbybergs kommuner.

Biologiska mångfaldens dag
I samband med biologiska mångfaldens dag i slutet av maj deltog kretsen i en aktivitet vid Tivoli
i Bergshamra. Här fanns möjlighet till en guidad visning med fokus på flora och fauna med
tillhörande artbingo.

Klädbytardagar
För att främja diskussionen om hållbar konsumtion i allmänhet och textilier i synnerhet  har
kretsen bidragit till flera klädbytardagar under 2021. Två klädbytardagar ägde rum i samarbete
med Ekensbergskyrkan och en genomfördes tillsammans med Bergshamra för alla. Totalt flera
hundra plagg fick nya ägare och lokaltidningen uppmärksammade under hösten våra klädbyten
med en artikel.

Nätverket Rädda Råstasjön
Även 2021 har kretsen fortsatt samarbetat med Nätverket Rädda Råstasjön.

Remisser/yttranden

Kretsen har under året skrivit ett antal yttranden som svar på detaljplaner. Nedan ett
urval:

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

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 får 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
ersätta med ett nyplanterat träd.

Mellan samråd och granskning hade den planerade byggnationen minskats ner något, men
kretsens synpunkter kvarstår i hög grad.
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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
miljööverdomstolen

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.

Detaljplan för kv Blåmesen (BND/2019:201)- samråd och granskning

Detaljplanen för kv Blåmesen handlar om en planerad skola och bostäder i Huvudsta.

Föreningen belyste i sina yttranden negativa effekter i termer av artförluster och ökade
koldioxidutsläpp till följd av rivning, byggnation och nytillkommen trafik. Om den genomförs
kommer planen innebära avverkning av ett stort antal värdefulla träd med grova stammar, varav
många står i biotopskyddade allér.

Mellan samråd och granskning har Solna lagt ut uppdraget att genomföra en
naturvärdesinventering på företaget Calluna. I rapporten konstaterar de att de flesta träden i
planområdet har väl utvecklade kronor, en viktig skyddsfunktion för fåglar och insekter. Man
skriver också om värdet av urbana träd, som skapar gröna stråk längs med vägar och gator, bland
hus och bebyggelse och vid hårdgjorda ytor. Dessa gröna stråk har betydelse både för växter,
djur och människor.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god.

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

Balanserad vinst: 118 649,44
Årets vinst: 37 873,53

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra: 156 522,97

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

Solna 2022-03-07

Ordförande Linda Bell

Ledamot Ariun Byambakhorloo

Ledamot Yalin Yuang

Ledamot Barbro Lorentzon

Ledamot Daniel Embretsen

Ledamot Gunnar Löfgren

Ledamot Erik Rova Hedlund

Ledamot Beatrice Posse
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