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Verksamhetsberättelse 2018 

Kretsstämma och styrelsens sammansättning  
 

Vid kretsstämman den 15 mars 2018 omvaldes Elvy Löfvenberg till 
föreningens och styrelsens ordförande. Till övriga styrelseledamöter 
omvaldes Eva Backlund, Christian Gottlieb, Markus Klar, Helena du Rées och 
Bernt Röndell, samt nyvaldes Elise Sörgaard Lydén. Mötesordförande vid 
stämman var Patrik Blomquist, ordförande i Friluftsföreningen på Lidingö.  

Som revisorer omvaldes Pia Hammarberg och nyvaldes Eva Buhre. Till 
valberedning utsågs Birgitta Stenberg, Isak Isaksson samt nyvaldes Jarmo 
Kukka. 

Stämman inleddes med att stadens förvaltare av naturmark, Lars Heins, 
berättade om stadens naturvårdsarbete. 

Aktiviteter 
Under året har vi styrelsen genomfört åtta formella möten (i stort sett ett 
möte i månaden med undantag för mars, maj, juli, och december). Under 2018 
har vi arrangerat och/eller deltagit i: 

17 januari Colombia – färgstarkt, vilt och vackert. Biologen Isak Isaksson 
bjöd oss på en personlig och spännande resa i det land han själv 
varit bosatt i de senaste åren. 

14 februari  Möte med Naturnätverket* och Lars Heins i stadshuset 

7 mars Internt möte i Naturnätverket 

15 april Torbjörn Petersson leder årets kräldjursvandring vid Långängen 
med närmare 70 deltagare  

april Elvy deltog i Länsförbundets årsmöte 

14 - 15 maj Fagning av Björkängen vid Södergarn i samarbete med 
Naturnätverket och Lars Heins samt anställda från Naturskog 

23 maj Vårvandring i Ekbacken under ledning av Karin Byström med 
assistans av Christian Gottlieb. En gemensam aktivitet från 
Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet  



 

 Naturskyddsföreningen  
Swedish Society for   
Nature Conservation 

c/o Christian Gottlieb  
Källängsvägen 49A 
1981 44 Lidingö naturskyddsforeningen.se lidingo@naturskyddsforeningen.se 

 

* I Naturnätverket ingår representanter från öns föreningar och flera från 
kretsen är engagerade. Elise Sörgaard Lydén är en av nätverkets två 
samordnare. 

• Under året har nätverket haft ett flertal möten enligt ovan.  
• Deltagit i arbetet att fram en ny skötselplan för öns naturområden (ej 

enbart för skogsmark).  
• Påbörjat planering för hur vi skall kunna samla in data och förmedla 

den kunskap vi redan har. 

Kretsen har ansökt till riksförbundet om anslag för genomförande av 
artinventering, Bioblitz, i samband med Biologiska mångfaldens dag 2019. 

  

2 juni Virginia och Folke Kustvall-Larsson leder försommarvandring 
med start i Brevik, via Stockbysjön och Långängssjön till 
Ekholmsnäs och tillbaka i samarbete med Friluftsfrämjandet. 

25 augusti  Inför valet 2018 arrangerade Naturskyddsföreningen en 
politikerutfrågning under ledning av Isak Isaksson, NF.  

17 september Internt möte i Naturnätverket 

18 september Möte med Naturnätverket, Lars Heins och Jerker Idestam i 
stadshuset  

oktober Elvy deltog i Dagvattenseminarium arrangerat av Länsförbundet 

November  Elvy deltog i Östersjöseminarium arrangerat av 
senioruniversitetet 

21 november  Möte med Naturnätverket, Lars Heins, Jerker Idestam, 
ekologigruppen och Mattias Sjölander i stadshuset 

4 dec. Julmingel med medlemmar som under året bidragit till 
föreningens verksamhet. Ett 20-tal medlemmar åt vegetarisk 
buffé och samtalade om Lidingös natur och miljö. 
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Remisser 
 

Av Lidingö kommuns remisser, planförslag och samverkansgrupper har vi 
under året aktivt engagerat oss i: 

Mountainbikelopp genom Långängen-Elfviks naturreservat 

  Lidingöloppet har sedan 2013 anordnat ett mountainbikelopp på Lidingö 
första helgen i maj. En dryg mil av loppet går i Långängen-Elfviks 
naturreservat. Lidingöloppet har sökt dispens för åren 2020 – 2022 

Naturskyddsföreningen anser att en mer varsam attityd till de som cyklar på 
Lidingö och också för dem som ägnar sig åt cykelträningar på Lidingös 
promenadvägar är nödvändig. Naturen på Lidingö tjänar inte alltid samma 
verksamheter som Lidingöloppet med dess fokus på intäkter på Lidingös 
föreningsliv. 

Våra remissvar finns tillgängliga på hemsidan: 
http://lidingo.naturskyddsforeningen.se/remissvar-och-skrivelser/  

Medlemmar 
 

• huvudmedlemmar 908 
• familjemedlemmar 667 
• ständiga medlemmar 4 
• totalt 1579  

 

Kommunikation  

Hemsidan (https://lidingo.naturskyddsforeningen.se/ ) hade under året totalt 
3 727 visningar (3 480 förra året). På Facebook har vi idag 83 följare.  

Hemsidan är huvudkanalen för kommunikation med våra medlemmar och 
merparten av vad som redovisas i denna verksamhetsberättelse återfinns 
där. Genom hemsidan vill vi att våra medlemmar hela tiden skall veta vad vi 
gör. 

Detta kompletteras med nyhetsbrev som skickas ut via mail till våra 
medlemmar.  

Styrelsen i februari 2019 


