Verksamhetsberättelse 2013

Kretsstämma och styrelsens sammansättning
Vid kretsstämman den 6 mars 2013 valdes Helena Klangemo till föreningens och styrelsens
ordförande. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Åsa Backlund, Christian Gottlieb, Elvy
Löfvenberg och Göran Quick. Till ny styrelseledamot valdes Carl-Johan Mannheim. Som
revisorer omvaldes Jan-Erik Andersson och Pia Hammarberg. Att utgöra valberedning utsågs
Elise Sörgaard och Birgitta Stenberg.
Under året har Elvy Löfvenberg varit vice ordförande och har Helena Klangemo utöver
ordförandeskapet även skött räkenskaperna. Protokoll har förts av olika ledamöter.
Fältbiologerna har under året representerats av Sixten Hillerhag.
Föreningen på nät och mail
För föreningens hemsida, med adress http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsarlan/stockholm/lidingo, har Virginia Kustvall-Larsson ansvarat. Styrelsen kan nås via
mailadressen styrelsen.lidingo@snf.se.
Programpunkter
Året inleddes med en trettondagsbrasa vid lägerplatsen i Södergarn. Det är också där vi har vår
fina björkäng. Den 19 februari ledde Carl-Johan Mannheim en exkursion, då vi lyssnade till
kattuggor vid Hustegaholm. Med Karin Byström spanade vi efter våren runt Grååviken den 18
april. Den 20 april fagade vi ängen vid Södergarn och dagen därpå den 21 april ledde Torbjörn
Peterson traditionsenligt grod-, padd- och ormexkursion. Gröna kilarnas dag inföll den 19 maj
och firades med en långvandring på Bogesundslandet tillsammans med Vaxholmskretsen. Ledare
var Jan Holmbäck. Lördag 25 maj var vi tidigt uppe och lyssnade på fåglar och tittade på
blommor vid Långängen. En utfärd till Ängsö nationalpark gjorde vi söndagen den 26 maj.
Helena Klangemo ledde en blomstervandring utmed Lilla Värtans strand den 1 juni. Slutligen var
det dags för slåtter av björkängen vid Södergarn. Det var den 11 augusti.
Miljöarbete
Kretsen bevakar flitigt vad som händer på ön och har yttrat sig i skrivelser till kommunen vid ett
flertal tillfällen. Vi har också haft många informella kontakter med politiker och tjänstemän. I
många fall har vår verksamhet uppmärksammats i pressen.

Länsstyrelsen medgav dispens från artskyddsförordningen för de fastigheter i Stockby där
återvinningscentral planerades. Föreningen yttrade sig i brev till länstyrelsen den 20 maj över
detta och skrev bl.a. ... att material saknas för en bedömning av bevarandestatus samt
verksamhetens påverkan på densamma.
Annan lämplig lösning samt alternativa placeringar av återvinningscentralen är inte tillräcklig
utredda....
Ett planprogram för Centrum-Torsvik presenterades av kommunen under våren. Föreningen
lämnade ett delvis kritiskt yttrande i en skrivelse daterad 16 juni.
Den 22 september skrev vi ett yttrande till kommunen angående ändring av detalj- och
fastighetsplan för kvarteret Isstacken, som ligger i närheten av Kottlasjön. Föreningen anser att
området inte bör bebyggas och att dispens från strandskydd inte bör medgivas. Det finns en
öppen gräsyta inom området som är en del av Kottlasjöns tillrinningsområde och f.n. fungerar
som en buffert för föroreningar.
Strandskyddet upphävdes dock av länsstyrelsen, som menade att det finns särskilda skäl att
upphäva strandskyddet. Länsstyrelsens beslut överklagades av föreningen den 16 december.
I skrivelse 25 oktober till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avstyrkte vi förslag till detaljplan
Akvatiska, som syftade till att möjliggöra uppförande av ett akvarium strax norr om lidingöbron.
Visserligen är området f.n. ganska oattraktivt, men det finns ändå inte skäl bevilja dispens för
strandskydd ansåg föreningen. Lidingös stränder skall i princip hållas tillgängliga.
Skogsgruppen
Liksom under tidigare år har en stor del av föreningens miljöarbete skett inom Skogsgruppen.
Under våren presenterades "Utredning angående skogsvården i Lidingö stads skogar".
Utredningen tillkom på initiativ av tekniska förvaltningen och genomfördes av Foran Sverige
AB. I utredningen föreslogs förändrade riktlinjer för skötsel av Lidingö stads skogsmark. Den
viktigaste förändringen var att det hittillsvarande samrådet mellan förvaltningen och
Skogsgruppen inför varje års skogsåtgärder, föreslogs upphöra. Skogsgruppen var naturligtvis
kritiskt till detta, liksom till många av skrivningarna i utredningen i övrigt. Bl.a. framställs
föreningarna i Skogsgruppen som i vissa stycken oeniga, vilket inte alls överenstämmer med
verkliga förhållanden.
Utredningens förslag till förändrade riktlinjer blev också så småningom beslutade av
kommunfullmäktige. Det mer än 20-åriga samrådet mellan tekniska förvaltningen och
Skogsgruppen har därmed upphört.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbete med mer detaljerade skötselplaner för skogen; ett
arbete som bevakas av Skogsgruppen. Skogsgruppen har under året ett flertal gånger agerat med
skrivelser och kontakter med politiker och tjänstemän.
Styrelsen i februari 2014

Helena Klangemo ordförande

