
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

För Söderorts Naturskyddsförening 

  

Styrelsen för Söderorts Naturskyddsförening lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2014. 

  

Kretsens årsmöte hölls den 18 mars 2014 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115. 24 

medlemmar närvarade. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. En 

ny styrelse valdes liksom revisorer och valberedning. Årsmötet avslutades med en intressant bildvis-

ning och föredrag av föreningens ordförande om en resa han gjort bland Spetsbergens isar. Föredraget 

hade titeln ”Expedition Vitön”. 

 

Styrelse 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.  

Ordförande Einar Engström 

Vice ordförande Staffan Willén 

Sekreterare Emmelie Golabiewski 

Kassör Lasse Lidgren 

 

Ledamot Monica Attebrant  

Ledamot Michael Eriksson 

Ledamot Malin Norderman 

Ledamot Paulina Sokolow 

Ledamot Yohanna Idha 

 

Paulina Sokolow och Yohanna Idha har inte deltagit i styrelsens arbete under året. 

 

Suppleant Jenny Lagebjörk 

Suppleant Erik Evers 

Suppleant Agnes Simon    

  

 

Jenny Lagebjörk har inte deltagit i styrelsens arbete under året. På grund av flyttning till annan ort har 

Erik Evers endast deltagit i styrelsens arbete till och med oktober månad. 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  



 

Övriga funktionärer 

Revisorer 

  

Revisorssuppleanter 

  

 

Valberedare 

Kerstin Tyllström 

Eva MacArthur 

Thord Håkansson 

Patrik Bertram 

 

Maria Bergström 

Birgitta Råstander 

  

 Arbetsgrupper 
 

Ängsgruppen med Thord Håkansson, Lasse Lidgren och Birgitta Råstander som kontaktpersoner. 

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

den i Flatens Naturreservat öppet och tillgängligt. Aktiviteter har varit en vårfagning 27 april, inventering 

av ängsväxter 11 juni, slåtter 10 augusti, samt höststädning 9 november.  

 

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

värdefulla 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 Anders Tranberg som är vice ordförande i Stockholmskretsen. Från Söderortskretsen har Einar, 

Lasse och Monica deltagit i gruppens arbete. Tidigare har Ronny varit projektanställd av Stockholms- 

och Söderortskretsen för att arbeta med dessa frågor. I juni 2014 upphörde finansieringen från riks, och 

gruppen är nu helt hänvisad till att driva arbetet vidare med egna krafter på ideell basis.  

 

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

sen.  

 

Exkursionsinriktad skogsgrupp som arbetar operativt med inventeringar och dokumentation för att infor-
mera staden om skyddsvärda skogsområden. Einar och Monica har varit med i gruppens arbete. Ef-
tersom flertalet skyddsvärda skogsmiljöer ligger i länet sorterar nu gruppen administrativt under läns-
förbundet.  
 

Gruppen Handla miljövänligt med Birgitta Råstander som kontaktperson och i samarbete med Stock-

holmskretsen har genomfört följande aktiviteter: 

 Gruppen har haft träffar ca.1 gång/månad.  
 

 Facebook-grupp: ”Handla miljövänligt gruppen i Stockholm, Naturskyddsföreningen” 
 

 Jasmine Lundqvist Chua har varit sammankallande för gruppen under året. 
 



 22 februari deltog vi med informationsbord och fråge-quiz på Vegoforum, ABF-huset. 

 

 lördagen den 29 mars bjöds det in till klädbytardag i A-salen i Skarpnäcks Kulturhus mellan 

klockan 12.00 och 16.00. Det kom uppskattningsvis mellan 150-200 personer och bytte kläder. 
Med Jasmin Lundquist Chua och Mika Nitz Pettersson som projektledare, samt en grupp med 
12 drivna volontärer genomfördes arrangemanget med gott resultat - kläder fick nya ägare och 
många spontana diskussioner om hållbara material, kemikalier och återanvändning fördes un-
der dagen. 

 

 Under mars och april utställningar på Skarpnäcks- och Bagarmossens bibliotek om Ekologisk 
mat och odling. Föredrag ”Jorden vi äter” med Ann-Helen Meijer von Bremen på Skarpnäcks 
bibliotek. 

 

 30/8 Bakluckeloppis i Årsta. Vi deltog med informationsbord. 
 

 6/9 Stadsodlarfestivalen. Nätverket Peppar & Pumpa anordnade Stadsodlarfestivalen i Fat-
bursparken. Vi var där med informationsbord och bjöd på Ekologisk juice. 

 

 Handlamiljövänligt veckan i vecka 40 

 

Några av gruppens medlemmar stod inne på Ica Kvantum i Liljeholmen och informerade om 
 ekologiskt och delade ut material. Vi fick också smakprover att bjuda kunderna på av varor som 
 såldes till kampanjpris den veckan. 

       
Facebook-event ”Byt till Ekolunch med Naturskyddsföreningen” och #byttillekolunch. Utställning 

 på biblioteket vid Medborgarplatsen. 
 

 I december anordnade gruppen en workshop med Pella Thiel från Omställningsnätver-

ket/Common cause international network. Pella berättade om hur värderingar fungerar och hur 
socialpsykologisk forskning ger verktyg för ett brett engagemang i frågor som går utöver egenin-
tresset – som till exempel att värna miljön. Ett trettiotal personer deltog i worksho-
pen.rskyddsföreningens årsbok ”Jorden vi äter” samt en butiksundersökning om utbudet av eko-
logiska varor i livsmedelsbutiker på Kungsholmen och i södra Stockholm. 
 

 Dessutom hade gruppen följande aktiviteter: 

 

 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 2014 var antalet medlemmar i vår krets 6 097 stycken, varav 3 640 fullbetalande, 2 455 familje-

medlemmar och 2 hedersmedlemmar. Det är en ökning från 2013 med 874 medlemmar. Inom hela 

riksföreningen har det på motsvarande sätt skett en stor och glädjande ökning av antalet medlemmar. 

2013 hade hela naturskyddsföreningen drygt 201100 medlemmar, och 2014 hade antalet ökat till 

221 000 medlemmar. Alltså en total ökning med nästan 20 000 medlemmar. 

  

Kurser och konferenser i Naturskyddsföreningens regi 
 

8 februari; Kretskonferens med länsförbundet; Einar deltog. 

5 april; Länsstämma; Einar, Malin, Staffan och Lasse deltog. 

14-15 juni; Riksstämma: Einar och Agnes deltog. 

13 september; Utbildningsdag. ”Styrelsearbete och information om Naturskyddsföreningens arbete”. 

Einar, Malin, Michael, Erik, Staffan och Agnes deltog. 

7 november; Riks höstkonferens: Staffan, Michael och Einar deltog. 

11 november; Skogspolitiskt möte på riksförbundet; Einar deltog. 

18 november; Möte med naturskyddsföreningens klimatgrupp; Michael deltog. 

 

Andra kurser och konferenser 

 
12 och 19 november; Kvällskurs i föreningskunskap; Malin, Staffan och Monica deltog. Kursen leddes 

av Studiefrämjandet. 

11 december; RUFS-konferens om läget i Stockholmsregionen: Einar och Monica deltog. 

 

Övrig verksamhet 
 

Två kretsmöten med styrelserna för Söderort och Stockholm hölls 7 april och 20 oktober för att disku-

tera gemensamma aktiviteter. Kretsarna har gemensamt producerat två programblad under året. Dess-

utom har föreningarna samarbetat vid enskilda programpunkter.  

 

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

ler stadens planering för bland annat följande områden:  

 

 Förslag till naturreservat inom Älvsjöskogen 

 Förslag till naturreservat inom området Kyrkhamn-Lövsta 

 Förslag till naturreservat för Årstaskogen-Årsta Holmar 

 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal 

 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 utmed Herrhagsvägen och Lingvä-

gen i Tallkrogen 

 Kristineberg 1:10, utställning 



 Kv Regnbågen, Björkhagen, samråd 

 Nockebyhov 1:1, samråd 

 Nockebyskogen, utställning 

 Program för Riddersvik 

 Riksby, utställning 

 Skattsedeln, Hägersten, samråd 

 Solberga bollplan, samråd 

 Ulvsunda 1:1, Västerled, samråd 

 

Under år 2015 kommer yttrandena att kunna hämtas från föreningens hemsida: so-

derort.naturskyddsforeningen.se.  

 

Michael Eriksson har under året arbetat med att uppdatera hemsidan.  

 

Ekonomi 
 

Kretsen hade den 31 december 2014 en behållning på 142 175,65 kr och har under året fått ett över-

skott på 2 570,13 kr. Se bokslutet. 

Programverksamhet 
 

Stockholms Natur, som är Söderorts- och Stockholmskretsarnas gemensamma programtidning, kom 

ut med två nummer under 2014. Emmelie har ansvarat för layouten och Monica har ansvarat för själva 

programarbetet från Söderorts sida. Programmet distribuerades som bilaga i medlemstidningen Sveri-

ges Natur nummer 1 och 4. 

  

Omställning till ett hållbart samhälle den 22 januari. Pella Thiel berättade om olika vägar att nå en 

hållbar och rättvis värld. Det var 25 personer som deltog. 

 

Årsmöte med bildvisning den 18 mars. Kretsens ordförande visade bilder och berättade kring hans 

resa till Svalbard under rubriken ”Expedition Vitön”. Det var cirka 30 deltagare som deltog. 

 

Fagning på Ekudden den 27 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. Det var 8 personer som deltog. 

  

Större vattensalamander på Skogskyrkogården den 3 juni. Ett samarrangemang med Stock-

holmskretsen. 17 deltagare stod och spanade förgäves efter det åtråvärda objektet i hällande regn. 

Naturnatt på Ekudden den 5 juni. Ett samarrangemang med Stockholmskretsen. 25 personer njöt av 

den lugna och fina sommarkvällen, och kunde bland annat höra storlommar ropa från sjön.  

 

Slåtter på Ekudden den 10 augusti. Ett 10-tal personer slog och räfsade undan gräset på vårt sköt-

selområde på Ekudden, och njöt av sommarvädret. 



 

Skogsvandring med svampplockning den 28 september. Under Lasses ledning så fick 19 svam-

pälskare tillfälle att fylla svampkorgen med Flemingsbergsskogens läckerheter.  

 

Nya fornstigen på Gålö den 5 oktober. Ett samarrangemang med Stockholmskretsen, Haningekret-

sen och Haninge kommun. 62 personer deltog. 

 

Filmvisning om fåglar med Ingemar Lind den 15 oktober. Ett samarrangemang med Stock-

holmskretsen. 105 personer njöt av vackra bilder och ett spännande föredrag. 

 

Höststädning vid Ekudden den 9 november. 19 personer närvarade, varav 7 internationella studen-

ter från Stockholms Universitet. Vi plockade ihop och eldade grenar och kvistar samt plockade en hel 

del skräp. 

 

 

Glöggvandring från Nyfors till Tyresta by den 7 december. Denna snöfria söndag vandrade 15 per-

soner från Nyfors, där vi annat såg en strömstare i full färd med att skaffa föda i forsen. Vandringen 

slutade sedan i Tyresta by. Där fanns det chans att koppla av och se på en ridande lucia i nattmörkret. 

 

Mat som medicin den 10 december. 8 personer hade kommit till Högdalens bibliotek för att lyssna på 

Agnes Simon och Angela Arokianathan som berättade mer om detta.  

 

 

Natursnokarna 
 

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

 

Fjärilar, hajar och pulkaåkning i Hagaparken den 26 januari 

 

Iskunskap, pulka och grillning vid Lilla Sickla den 8 februari. Vi provade på att använda ispik, kast-

lina och isdubbar. Vi pratade också om naturliga isar vid Lilla Sickla, trots att vintern var mild. Efter det 

var det dags för grillning. 7 personer deltog, varav 4 barn. 

 

Naturstigen vid sjön Flaten den 29 mars. Hur stort är ett spår av en älg och hur ser harens spår ut? 

Med utsikt över sjön Flaten rastade vi och tittade på älgens och harens fotavtryck. Vi tittade också på 

olika typer av sten och klättrade i berg och träd. En grupp från Friluftsfrämjandet i Huddinge deltog 

också. Totalt var vi 35 deltagare, varav hälften var barn. 

 

Landsorts fågelstation på Öja den 26 april. Vi såg på ringmärkning av fågel med hjälp av den kun-

niga personalen, som också guidade oss runt på stationen. Denna vårdag kunde vi också njuta av de 

karga klipporna och de storslagna vyerna här ute i havsbandet. 

 

Träd och får i Nackareservatet den 18 maj. Vi gjorde en vårvandring genom en bit av Nackareserva-



tet, där vi tittade på de träd som kantade vår väg. Vandringen avslutades vid Dammtorpssjön och fårha-

gen, där vi kunde bekanta oss med några nyfödda lamm. 10 personer deltog i denna vandring. 

 

Grottkrypning i Klövberget i Tyresö den 7 september. Klövberget på Brevikshalvön i Tyresö är ett 

högt och brant berg som vid sin fot har det längsta grottsystemet inom Stockholmsområdet. Tillsam-

mans med naturguiden Jonas Hedlund var vi 25 personer, varav 12 barn, som kröp på upptäcktsfärd i 

bergets gångar.  

 

Paddling på Söderbysjön i Nackareservatet den 28 september. Vi paddlade på Stockholms närm-

aste vildmarksvatten. Med våra kanadensare paddlade vi en blåsig dag på ett par av sjöarna i Nacka-

reservatet och genom den långa och smala ån till Ältasjön. På vägen hittade vi flera bäverhyddor. Vi 

som paddlade var 20 deltagare, varav 10 barn. 

 

Träd, bark och insekter vid Lilla Sickla den 18 oktober. Det var en härlig höstdag i omgivningarna 

kring Lilla Sickla. Deltagarna fick räkna årsringar och se hur barken ser ut på olika träd samt vilka löv 

de har. Agneta hade ett staffli med sig som alla olika löv tejpades fast på. Deltagarna fick leka lärare för 

en stund och fråga gruppen vad det var för träd lövet kom från och skriva upp det på tavlan. Erika vi-

sade hur man täljer en egen grillpinne. Därefter var det dags för grillning. Vi var 15 deltagare, varav 

hälften var barn.  

 

 
 
Söderorts Naturskyddsförening 

  

  

  

  

Einar Engström, ordförande                              Malin Norderman  Monica Attebrant                                                               

  

  

  

Staffan Willén, vice ordförande                 Michael Eriksson 

 

                    

 

Emmelie Golabiewski, sekreterare Lasse Lidgren, kassör                                                  


