
Verksamhetsplan 2014 för Söderorts Naturskyddsförening   

 

Övergripande mål 
Söderorts Naturskyddsförening arbetar för att inom vårt lokala verksamhetsområde nå de övergripande 

målen: 

- De stadsnära naturområdena ska bevaras och utvecklas 

- Ett hållbart samhälle och en hållbar livsstil 

- Intresset för naturen ska öka 
 

Detaljerade mål 
Bidra till att Naturskyddsföreningen förblir en levande folkrörelse. 

Hålla och utveckla bredd och mångfald bland våra aktiviteter. Se till att naturkunskap, naturnjutning och 

miljöproblematik ryms inom programmet. 

 

Stadsnära naturområden 
Fler stadsnära naturområden ska skyddas med reservat, t. ex. Årstaskogen med Årsta Holmar, 

Älvsjöskogen, Högdalstoppen, Rågsveds Friområde m. fl. 

Exploateringar och nybyggnationer i eller i anslutning till natur- och grönområden i Söderort får inte ske 

så att natur-, kultur- och friluftsvärdena i dessa områden skadas. 

Kommunens naturmark ska inte säljas och exploateras. 

Natur- och kulturvärdena i ängs- och hagmarksområdet vid Ekudden ska fortsatt skötas och värnas. 
 

Långsiktigt hållbart samhälle och hållbar livsstil 
Utsläppen av växthusgaser från trafiken ska minska genom en medveten samhällsplanering så att 

kollektivtrafiken byggs ut, cykeltrafiken prioriteras och biltrafiken minskas. 

Samhällsplaneringen ska sträva mot att förbrukningen av energi och behovet av transporter minskar och 

att behovet av närnatur tillgodoses. 

Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minimeras. 

Kunskapen om kopplingen mellan livsstil och miljöpåverkan ska öka. 
 

Intresse för naturen 
Kunskapen om naturen i allmänhet och närnaturen i Söderort i synnerhet ska öka. 

Invånarna i stadsdelen ska ges möjlighet till utflykter i naturen och kunskap om närnaturens värde. Barn 

och ungdomar ska erbjudas möjlighet att leka i, utforska och lära sig mer om naturen. 
 

 

Arbetsformer 
Bevaka kommunens och andra markägares planer, svara på remisser och genom skrivelser och olika typer 

av opinionsbildning påverka beslutsfattare. 

Genom föredrag och exkursioner ta fram och sprida kunskap om de naturvärden som finns och hur man på 

bästa sätt skyddar, bevarar och utvecklar dem. 

Ordna studiecirklar och temaföreläsningar för att ge fördjupningar i miljöfrågor. 

 

Samarbeta med andra organisationer och grupper som har samma mål och intressen som vi,  

t. ex. Kräpplagruppen och Farsta föreningsråd. 

 
Genom möten, föredrag och aktioner öka medvetenheten om sambandet mellan livsstil och miljöpåverkan 

bl. a. genom att informera om KRAV-märkning, miljövänliga transportsystem m.m. 

 
Genom aktivt arbete i bl. a. länsförbundet påverka politikerna att stoppa exploatering och utförsäljningen 

av kommunal naturmark och i stället bevara marken för friluftsliv och skydda naturvärdena. 

Samarbeta med stockholmskretsen i Grönområdesgruppen även avseende andra områden än de som hör 

till Söderort.  

 



Följa den fortsatta utvecklingen i Flatenreservatet och Nackareservatet. Kretsen ska arbeta för att 

Årstaskogen med Årsta Holmar ska bli naturreservat. 

 

Bevaka planeringen, vattenkvalitén och skötselåtgärderna av Magelungen, vissa marker runt sjön och 

Rågsveds friområde. 

 

Vid Ekudden ska hävd och slåtter fortsätta. Naturstigen kommer att uppdateras.  

 

Omfattande programverksamhet för vuxna med såväl utomhusaktiviteter som inomhusträffar. 

Natursnoksverksamhet för barn i åldern 6–12 år. 

Säsongsprogram till alla medlemmar och riktade utskick till utvalda medlemsgrupper. 

 
Speciellt för 2014: 

 
Föreningen fortsätter att verka för att kollektiv- och cykeltrafiken byggs ut. 

 

Under året kommer föreningen att arbeta för att biogas och fossilfria bränslen främjas,  

bl. a. genom utåtriktad information.  

 
För information om fler aktiviteter under året, se Vårprogrammet och kommande Höstprogram. 
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