
 
 

Verksamhetsberättelse 2013 

För Söderorts Naturskyddsförening 

  

Styrelsen för Söderorts Naturskyddsförening lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 

2013. 

  

Kretsens årsmöte hölls den 18 mars 2013 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115. 

21 medlemmar närvarade. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2012. En ny styrelse valdes liksom revisorer och valberedning. Årsmötet 

avslutades med en intressant bildvisning och föredrag av Ann-Helen Meyer von Bremen kring 

hennes och Gunnar Rundgrens årsbok ”Jorden vi äter”. 

  

Under 2013 har kretsen, förutom de traditionella aktiviteterna med Ekudden och fågel- och 

naturexkursioner, också genomfört en resa till Kinda kanal, Omberg och Tåkern samt själva 

eller tillsammans med Stockholmsföreningen ordnat olika föredrag och en filmkväll.   

  

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av följande personer, varav vice ordförande inte deltagit aktivt i 

styrelsearbetet: 

  

Ordförande Einar Engström   

Vice ordförande Patrik Bertram   

Sekreterare Johan Landgren   

Kassör Lasse Lidgren   

Ledamot Monica Attebrant   

Ledamot 

 

Ledamot 

Ulla Arnberg 

 

Michael Eriksson 

  

Ledamot Emmelie Golabiewski   

Ledamot Karin Kuttainen   

                                                                                                           

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  



 Övriga funktionärer 

Revisorer 

  

Revisorssuppleanter 

  

Valberedare 

Kerstin Tyllström 

Eva MacArthur 

Thord Håkansson 

Ann-Marie Edberg 

Maria Bergström 

Birgitta Råstander 

  

  

Arbetsgrupper 

Ängsgruppen med Thord Håkansson och Lasse Lidgren som kontaktpersoner. 

Ängs-/Ekuddengruppen har under året fortsatt arbetet med ängshävd för att hålla markerna vid 

Ekudden i Flatens Naturreservat öppet och tillgängligt. Aktiviteter har varit en vårfagning 28 

april, slåtter 11 augusti, samt höststädning 11 november. Utöver programpunkterna har vi den 

30 september träffat en representant för Stockholms Miljöförvaltning för att prata skötsel i 

området. 

  

Grönområdesgruppen, i samarbete med Stockholmskretsen, arbetar för att bevara Stockholms 

gröna områden vid exploatering. Inför byggande av nya bostäder och trafikleder, analyserar 

gruppen området och lyfter fram skyddsvärda kvaliteter och pekar på konsekvenserna av 

exploatering för beslutsfattarna. Gruppens arbete administreras av Ronny Fors som är 

ordförande i Nackakretsen och som anställts på deltid av Stockholms- och Söderortskretsarna.   

 

I november var Lasse med på ett möte för en nystartad Vattengrupp tillsammans med 

Stockholmskretsen.  

 

Exkursionsinriktad skogsgrupp som arbetar operativt med inventeringar och dokumentation för 
att informera staden om skyddsvärda skogsområden. Gruppen gick upp i Riks i slutet av året.  
 

Handla miljövänligtgruppen med Birgitta Råstander som kontaktperson och i samarbete med 

Stockholmskretsen har genomfört följande aktiviteter: 

 En studiecirkel kring Naturskyddsföreningens årsbok ”Jorden vi äter” samt en 
butiksundersökning om utbudet av ekologiska varor i livsmedelsbutiker på Kungsholmen 
och i södra Stockholm. 
 

 En klädbytardag i samarbete med Studiefrämjandet på Kulturhuset i Stockholm. Kön 
ringlade sig genom hela Kulturhuset och över 600 personer fick chans att förnya 
garderoben. 
 

 Besök på Lovö prästgård på Ekerö med information om hur ett ekologiskt jordbruk 
fungerar. 
 



 Utställning på biblioteket i Skarpnäck under Miljövänliga veckan samt, tillsammans med 
en Kravbonde och en Kravambassadör, information till kunderna på Coop 
Medborgarplatsen om varför man ska handla ekologiskt. Inför Miljövänliga veckan 
gjordes också utskick till skolor.  
 

 Deltagande på julmarknaden ”Schysst jul” på ABF-huset. 
 

 Medlemmar i gruppen har föreläst på bl a en folkhögskola och för dagiskockar. 
 

Medlemsutveckling 

Under 2013 var antalet medlemmar 5223, varav 3187 fullbetalande, 2035 familjemedlemmar 

och 1 hedersmedlem. Det är en ökning från 2012 med 716 medlemmar. 

  

Kurser och konferenser i Naturskyddsföreningens regi 
9 februari; Kretskonferens med länsförbundet; Einar deltog. 

13 april; Länsstämma; Einar, Monica och Lasse deltog. 

31 maj-2 juni; Rikskonferens: Einar och Lasse deltog. 

8 november; Riks höstkonferens: Monica, Michael och Einar deltog. 

9 november; Valkonferens med Riks, Einar deltog. 

  

Övrig verksamhet 
Tre kretsmöten med styrelserna för Söderort och Stockholm hölls 9 april, 8 oktober och 5 

november för att diskutera gemensamma aktiviteter. Kretsarna har gemensamt producerat två 

programblad under året. Dessutom har föreningarna samarbetat vid enskilda programpunkter. 

Representanter från kretsarna har även träffats för att planera aktiviteter inför de allmänna valen 

2014. En gemensam miljöpolicy har tagits fram.  

 

Remisser. Tillsammans med Stockholmskretsen har Söderortskretsen under året yttrat sig när 

det gäller stadens planering för följande områden: 

 

Blackerbergsvägen 

Henriksbergs verksamhetsområde vid Axelsberg 

Grantoppsgränd, Hässelby 

Kvarteret Hornlyktan i Hammarbyhöjden 

Stora Sköndal 

Mårtensdal vid Hammarby sjöstad 

Nockebyskogen 

Miljökonsekvensbeskrivning för Årstafältet 

Stora Sköndal 

Trollesundsvägen 

Riksby 

Stora mossens backe 

Telefonfabriken 



Silvret 3 i Råcksta 

Skola vid Trekanten 

Stjärnströms väg i Axelsberg 

Kontor vid Kristineberg 

Kv Sparbanksboken i Hägersten 

Årstaparken 

Kv Månstenen i Solberga 

Valla 1 på Årstafältet 

Grycksbovägen i Svedmyra 

Kabelverket i Älvsjö 

Utställning av Den Gröna Promenadstaden 

 

Einar, Monica och Emmelie var på möte på Ekudden tillsammans med en representant från 

miljöförvaltningen för att diskutera framtida skötsel samt natur- kontra kulturvärden. Det ska 

röjas för en stig, som också ska breddas. Balansgången mellan ökad tillgänglighet och ökat 

slitage diskuterades. Gamla bilder hade tagits med som referensmaterial.   

 

Familjedag på is den 3 februari, anordnades av Farsta Föreningsråd. Einar, Ulla och Lasse 

deltog från kretsen med bokbord på Magelungens is. En strålande vacker och solig dag med 

många besökare.  

 

Einar är suppleant i Farsta Föreningsråds styrelse och har deltagit på möten.  

  

Michael har under året arbetat med att uppdatera hemsidan.  

 

Johan har hjälpt till med att sprida ett utbildningsmaterial för grundskolan om energi, 

Energifallet.  

 

Ulla, Einar och Karin har deltagit på frukostseminarier angående den nya IPPC-rapporten.  

 

Rekognoseringsutflykt till Bornsjön-Sturehov 7 maj 

5 personer från styrelsen var ute en halvdag i området dit vi planerade att genomföra årets 

glöggvandring i december. Mer fågelsång hördes vid denna tid på året. 

Ekonomi 
Kretsen hade den 31 december 2013 en behållning på 139 605 kr och har under året fått ett 

överskott på 10 233 kr. Se bokslutet. 

Programverksamhet 
Stockholms Natur, som är Söderorts- och Stockholmskretsarnas gemensamma 

programtidning, kom ut med två nummer under 2013. Emmelie har ansvarat för arbetet från 

Söderort sida. Programmet distribuerades som bilaga i Sveriges Natur. 

  



Visning av filmen “ End of the line?” med inledning av Naturskyddsföreningens 
fiskehandläggare Ellen Bruno i februari. Filmen handlar om exploateringen av haven och var 
ett samarrangemang med Stockholmskretsen. 
 

Föredrag med Andreas Porswald, ordförande i Vafab Miljö samt stadsmiljöborgarrådet 

Per Ankersjö med tema “Biogas - renaste energislaget? Fråga experterna!” den 7 mars 

40 deltagare. Anders Porswald beskrev hur en biogasanläggning i Västerås fungerar och Per 

Ankersjö berättade om den pågående uppstarten av insamling av hushållsavfall i Stockholm. 

Tyvärr blev den planerade uppföljningen med studiebesök på biogasanläggningen i Västerås 

inställd.  

  

Årsmöte med bildvisning 18 mars. 21 deltagare. Ann-Helen Meyer von Bremen visade bilder 

och berättade kring hennes och Gunnar Rundgrens erfarenheter vid framtagande av årsboken 

”Jorden vi äter”. 

 

Fokus fimpar. Informationskväll och skräpplockardag den 24 och 27 april. Tyvärr kom 

bara fem deltagare till den intressanta informationskvällen, som mynnade ut i en väldigt givande 

diskussion. Inte heller den praktiska delen med skräpplockning mer än ett par deltagare.     

 

Fagning på Ekudden 28 april. 8 personer krattade eklöv från klockan tio på förmiddagen till 

klockan två. En bra bit av området mellan stängslen frilades från fjolårslöv. Det var även mycket 

skräp att plocka bort från framför allt stranden. 

  

Fågelutflykt till Landsort 4 maj 

En solig vårdag med 12 deltagare ute på Landsort och där bl a havsörn, svarthakedopping och 

huggorm visade sig. 

Resa till Kinda kanal, Omberg och Tåkern - natur i Östergötland 17-19 maj. 23 deltagare. 

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden genomfördes en tredagarsresa med 

ett fullspäckat innehåll, där kanalfärd med flera slussningar, slottsbesök och ekopark varvades 

med fågelskådning och trevliga måltider.   

Engelska parken och koloniträdgårdarna kring Enskede gård den 21 maj..32 personer; 

medlemmar, närboende och kolonister kom denna fina vårkväll för att lära mer om de små 

grönområdenas betydelse för storstadens miljö och dess invånare. Mari Miljand berättade om 

hur den engelska parken och köksträdgårdarna en gång sett ut och koloniföreningens 

representant visade oss runt bland dagens odlingslotter. 

Odla grönt i Skarpnäcks matpark den 26 maj.  

Regnet öste ned när Sara Wallin från Folkodlarna berättade om verksamheten i Indianparken.  

Vi var fyra från Naturskyddsföreningen och tre från Folkodlarna. På grund av det ruskiga vädret 

höll vi på i ca 45 minuter. 

  

Slåtter på Ekudden den 11 augusti. 6 deltagare. 

Svampplockning vid Paradiset den 15 september. 12 personer vandrade genom Paradisets 



naturreservat i Huddinge, och trots att det hade varit torrt väder veckorna innan hittade vi en del 

svamp, framför allt rynkad tofsskivling. 

 

Om skogens sociala värden den 28 september. Ett samarrangemang med 

Stockholmskretsen. 

 

Rovfågelsträck vid Ören på Torö den 5 oktober. 4 deltagare. 

 

Om naturens läkande kraft den 15 oktober. Samarrangemang med Stockholmskretsen. 42 

deltagare fick höra Patrik Grahn från SLU berätta om vikten av närhet till grönområden för vår 

hälsa.  

 

Fornminnen kring Årstafältet den 20 oktober. 30 deltagare. Gert Magnusson berättade om 

bosättningar i området från många olika tidsepoker och visade även vilka spår som vi 

fortfarande kan se av dessa människor, ibland tätt intill dagens bebyggelse.  

 

Höststädning vid Ekudden den 10 november. 10 personer närvarade, varav 5 personer från 

Proaktiv Center. Vi plockade ihop och eldade grenar och kvistar samt plockade en del skräp. 

 

Glöggvandring Bornsjön-Sturehov den 8 december. Vi var 23 personer som vandrade 

Norsborg-Bornsjöstranden-Sturehov-Mälarstranden-Norsborg vinterskrudat med ett tunt täcke 

nysnö. Vi åt vår matsäck med gemensam glögg vid Bornsjöstranden och kom så småningom in 

till Sturehovs slottscafé för en andra fika. Vi såg och hörde ett antal fåglar, bland annat flera 

hackspettar, vi såg en del flygande sångsvanar, och vi hörde flera sångsvanar i Mälaren utanför 

Vattenverket. 

  

Natursnokarna 

Natursnokarna har under året genomfört ett omfattande program med följande programpunkter: 

 

Ökenväxt eller regnskogsträd? Med besök i Edvard Anderssons växthus i Bergianska 

trädgården den 19 januari. Dagen innehöll även promenad över isen och pulkaåkning i 

Hagaparken. Knappt 25 deltagare.   

 

Vinterdag vid Hellas med skridsko på Källtorpssjön, pulkaåkning och grillning den 10 februari. 

12 deltagare.  

 

Fåglar på Strömmen den 17 februari med besök av alla sjöfåglar vid matningsflotten med 

ornitolog. Avslutning på Östasiatiska museet med fika och origami. Knappt 20 deltagare.   

 

Fåglar med täljning den 20 april. En härlig vårdag med fågelspaning i vattnet och träden intill 

med ornitolog. Därefter grillning och täljning av fåglar i lusthuset, där deltagarna fick bekanta sig 

med vassa knivar. 20 barn och nästan lika många vuxna deltog.  

 

Salamanderspaning i Bromma den 3 maj med groddjursspaning och inventering tillsammans 



med två biologer. Ett hundratal deltagare, men osäker hur många som kom från Söderorts 

Natursnokar.  

 

Insekter i Nackareservatet den 26 maj. En guide från Naturhistoriska riksmuseet ledde 

utflykten och letandet efter insekter. Information om hur insekter samlas in och studeras. 20 

barn och vuxna deltog.  

 

Tyrestas skogssjöar med kanot och tält den 14-15 september med paddling genom åar och 

tre sjöar innan gruppen nådde en vik av Östersjön där man tältade och grillade. Dagen efter var 

det paddling till Tyresö slott. 12 kanoter och drygt 25 deltog.  

 

Svamputflykt i Ågesta den 29 september. Det var lite ont om svamp efter den fina sommaren, 

men det fanns i alla fall trattkantareller och trumpetsvamp så att alla kunde plocka. 14 deltagare.  

 

Geocaching - skattjakt med GPS den 20 oktober. Efter en kort genomgång av hur man letar 

skatter med sin smartphone bedrevs skattjakt utefter motionsspåret i Nackareservatet. Drygt 20 

deltagare.  

 

Mossor och grillning den 10 november med undersökning av bäckravinen mot Lilla Sickla och 

framför allt alla mossor som finns där. De pedagogiska faktakorten ”Micke Mossa” var ett bra 

hjälpmedel. Medhavd lunch åts vid lusthuset. 15 deltagare 

 

   Söderorts Naturskyddsförening 

  

  

  

  

Einar Engström, ordförande                                         Emmelie Golabiewski 

  

  

  

  

Johan Landgren, sekreterare                                    Karin Kuttainen 

                    

 

  

  

 Lasse Lidgren, kassör                                                 Monica Attebrant 

  

  

  

 

 Ulla Arnberg                                                               Michael Eriksson 



 

 

  

 

 


