Verksamhetsberättelse 2017
Kretsstämma och styrelsens sammansättning
Vid kretsstämman den 16 mars 2017 omvaldes Elvy Löfvenberg till
föreningens och styrelsens ordförande. Till övriga styrelseledamöter
omvaldes Eva Backlund, Christian Gottlieb, Andrew Quin, Helena du Rées och
Bernt Röndell, samt nyvaldes Markus Klar. Mötesordförande vid stämman
var Carl-Johan Schiller.
Som revisorer omvaldes Pia Hammarberg och nyvaldes Eva Buhre. Till
valberedning utsågs Elise Sörgaard, Birgitta Stenberg samt Isak Isaksson.
Efter förhandlingarna berättade Anders Ohlin och Henrik Pontén om den
ideella föreningen Get2Gethers verksamhet med 19 jämtgetter på Lidingö.
Getterna placeras ut där behov finns för slyröjning på Lidingö och
målsättningen är att använda konceptet över hela Sverige.
Under året har Christian Gottlieb varit vice ordförande och tillika kassör och
Bernt Röndell har varit sekreterare. Eva Backlund har agerat som
föreningens kommunikatör och bl.a. ansvarat för föreningens hemsida.

Våra syften – från kretsens stadgar
Naturskyddsföreningen ska:
•
•
•
•
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verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för
naturen och dess värden,
verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter
naturens förutsättningar,
väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård
samt verka för skydd och vård av värdefull natur
Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. I
första hand skall vi arbeta för att natur- och miljövårdens intressen
tillvaratas på Lidingö genom att bevaka natur- och miljöskyddsfrågor,
upplysa om och väcka opinion i väsentliga natur- och
miljövårdsfrågor, påverka den kommunala förvaltningen, företag,
myndigheter, politiker och organisationer som har intresse för naturoch miljövård samt verka för saklig undervisning i natur- och
miljövård i skolor och annan utbildning.
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Aktiviteter
Under året har vi styrelsen genomfört åtta formella möten (i stort sett ett
möte i månaden med undantag för januari, juli, augusti och december). Under
2017 har vi arrangerat och/eller deltagit i:
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4 jan.

Studiebesök i Ekbacken, Larsberg med Martin Lagerlöf från
Naturskog

8 april

Elvy deltar i Naturskyddsföreningens länsstämma

18 april

Möte med Naturnätverket och Lidingös förvaltare av naturmark
Lars Heins.
(I början av 90-talet bildades Skogsgruppen av ett antal
föreningar som förenades i en gemensam kritik av kommunens
skogsbruk. Skogsgruppen förde en motig tillvaro men sedan
Lidingö i Lars Heins fått en ny förvaltare av naturmark, har vi
haft en mycket positiv dialog med kommunen. Då samrådet nu
inte bara omfattar skogen kallar vi oss numera Naturnätverket.
Vi är mycket positiva till den möjlighet föreningen får att ta del
av kommunens arbete.)

23 april

Torbjörn Petersson leder en Grod- och Kräldjurssafari med
utgångspunkt vid Stockby Motionsgård.

11 maj

Martin Lagerlöf och Karin Byström leder en vårvandring i
Ekbacken. Också medlemmar från Friluftsfrämjandet deltog.

14 maj

Vårvandring på Elfvikslandet med Virginia Kustvall och Folke
Larsson

maj

Två fågelvandringar arrangeras av Ornitologerna

maj

Fagning vid Södergarn

oktober

Andrew berättar för Lidingös Miljöparti om vad vi vill och vad vi
arbetar med

12 okt.

Möte med Naturnätverket och Lars Heins

2 nov.

Sven Reinholdsson håller föredrag om hur fåglar utvecklats och
hur de lever sina liv

12 dec.

Möte med Naturnätverket och Lars Heins
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19 dec.

Julmingel med mat och prat för de medlemmar som under året
bidragit till våra olika aktiviteter. Ett 20-tal medlemmar åt
vegetarisk buffé och samtalade om Lidingös natur och miljö.

Av Lidingö kommuns remisser, planförslag och samverkansgrupper har vi
under året aktivt engagerat oss i:
A. Blåplanen - ett dokument inriktat på att ge ”en överblick på Lidingös
värdefulla kustvatten sjöar och vattendrag”.
Vi framförde att planen var överskådlig, trevlig att läsa och verkligen ”ett
kunskaps- underlag” både för Naturskyddsföreningen, andra
naturintresserade lidingöbor, och förhoppningsvis också för förvaltningen
som vi hoppades kommer att ta till sig blåplanens innehåll och agerar
därefter i kommande planarbeten. Planen pekar ut de områden som behöver
stärkt skydd – där vi dock tyckte att vissa av dessa områden kunde ha
tilldelats starkare skydd. Vi framförde också att vi ansåg det vara mycket
positivt att kommunen har gjort en ekologisk klassning enligt Ramdirektivet
för vatten för Stockbysjön och Kottlasjön även om dessa är för små för att
räknas som vattenförekomster. Det är också positivt att kommunen tar upp
ekosystemtjänster och tänker på hur dessa kan bevaras och nyttjas.
B. Yttrande till förslaget till detaljplan för kvarteret Isstacken där kommunen
föreslår ytterligare markexploatering.
Vi framför viss oro till förslaget till detaljplan och kopplar det fortsatta
arbetet med detaljplanen till Blåplanen så att kommunen antingen fastställer
nuvarande markanvändning (alltså inga förändringar) alternativt att arbetet
med detaljplan vilar till dess att handlingsplanen för dagvatten och övriga
åtgärdsförslag, med relevans för Kottlasjön, i förslaget till Blåplan är
genomförda.
Våra remissvar finns tillgängliga på hemsidan:
http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/remissvar-och-skrivelser/
Vi har inte yttrat oss kring kommunens förslag till ungdomsbostäder i
Larsberg eller kring stadsplaneförslaget för Lidingö Centrum.

Hemsidan
https://lidingo.naturskyddsforeningen.se/
Under året hade vi 3480 besök, flest i april-maj då vi genomförde många
aktiviteter.
Hemsidan är fortsatt viktig för styrelsen i vår kommunikation med våra
medlemmar och redan nu finns i stort sett allt som redovisas i denna
verksamhetsberättelse på vår hemsida. Den utvecklingen kommer att
fortsätta och genom hemsidan vill vi att våra medlemmar hela tiden skall
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veta vad vi gör. Vi vill också gärna ta del av våra medlemmars åsikter om
vilka frågor vi skall driva och engagera oss i.

Frågor från förra årets kretsstämma
I protokollet från förra årets kretsstämma framfördes ett antal förslag till
kompletteringar av kretsens befintliga program:

Använd hemsidan för mera spontana Det sker i görligaste mån. Vi känner
upprop till aktiviteter med kort
oss dock ännu inte säkra på att
varsel.
samtliga medlemmar ser hemsidan
som den primära
kommunikationskanalen
Ta upp frågor rörande skogsbruk, hur
man får en levande och vacker skog
samt hållbarhetsfrågor, t.ex.
solenergi

Vi tycker att vi har ett bra och
fungerande samarbete med Lidingö
stad. Bl.a. genom Naturnärverket
men också genom de kontakter vi
fått i arbetet med stadens
Miljöprogram och Blå- och Grönplan.

Blåplanen – samla intresserade för
För närvarande försöker vi bredda
att sprida kunskap och engagemang i arbetet med Blåplanen till andra
kommunens arbete.
intresserade föreningar (inklusive
båtklubbar). Förhoppningsvis får vi
till ett bredare samarbete under 2018.
Naturrum i Stockbygårdens källare?
Går det att hitta former för
föreningslivet att nyttja lokalerna till
att sprida information om Lidingös
natur.

Vi har undersökt frågan men inte
kommit vidare. Stockbygårdens
källare är inte tillgänglig men vi
tycker att idén om Naturrum
någonstans på Långängen är bra.

Styrelsen i februari 2018
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