
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

 

Kretsstämma och styrelsens sammansättning 

Vid kretsstämman den 5 mars 2014 valdes Isak Isaksson till föreningens och styrelsens 
ordförande. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Christian Gottlieb, Helena Klangemo, Elvy 
Löfvenberg och Carl-Johan Mannheim. Till ny ledamot valdes Bernt Röndell.  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, Christian Gottlieb sekreterare och Helena 
Klangemo kassör. 

Emilia Nyblom och Klas Ancker representerade föreningen vid riksstämman i Örebro.  

 

Föreningen på nät och mail 

Till föreningens lycka fick vi napp då vi i ett mailutskick efterfrågade någon villig att ta ansvar 
för föreningens hemsida. Eva Backlund är nu hemsidesansvarig. Hemsidans adress är 
http://lidingo.naturskyddsforeningen.se. Styrelsen kan nås via mailadressen 
styrelsen.lidingo@naturskyddsforeningen.se. 

Programpunkter 

En viktig del av vår verksamhet är våra programpunkter, som vi annonserat i ett programblad för 
vintern-våren-sommaren och ett programblad för hösten-våren-vintern (2015). Syftet är att sprida 
kunskap och känsla för naturen och miljön. Carl-Johan Mannheim ledde fågelvandringar 20 
februari (med fokus på ugglor), 29 mars och 7 december. Karin Byström ledde naturvandringar i 
Ekbacken i Larsberg (15 maj) och i Kappsta (4 oktober). Virginia och Folke Kustvall Larsson 
ledde en exkursion vid Hustegaholm (25 maj). Torbjörn Peterson visade oss grod- och kräldjur 
vid en vandring i Långängenområdet (27 april). Helena Klangemo ledde oss när vi studerade 
kommunens skövling i Fågelöuddeskogen (17 maj). Helena ansvarade också för fagning (26 
april) och slåtter (10 augusti) av ängen vid Södergarn. Isak Isaksson tog oss på svamppromenad 
(27 september). 

 



Miljödebatt 

Inför valet till kommunfullmäktige stod vi värd för en miljödebatt lördag 30 augusti. 
Representanter för alla partier som kandiderade till fullmäktige diskuterade med Käte Didrichsen 
som moderator. Vi hade i förväg valt ut ett antal frågor som vi ansåg angelägna att diskutera. 
Debatten lockade ganska många åhörare och inlägg och frågor förekom också från publiken. 

Övrigt 

Vi har svarat på en remiss från länsstyrelsen angående utvidgat strandskydd.  

Vi har fortsatt att i Skogsgruppen bevaka skogsfrågor trots att vår roll som formell 
samrådspartner till tekniska kontoret upphörde förra året. Flera politiska partier har varit 
angelägna om en fortsatt kontakt. 

Vi har fortsatt arbetet med vård av björkängen vid Södergarn. 

Vi har deltagit i några möten med nätverket "Lidingö vänner". 

Styrelsen har påbörjat arbetet med en "kommunikationsplan". 

 
 

 

Styrelsen i februari 2015    

      


