
Vad gjorde vi 2019?



Kretsstämma – 14 mars

Isak Isaksson valdes av stämman som ordförande.  
Tre av förra årets styrelseledamöter, Bernt Röndell, Helena 
du Rees och Markus Klar avtackades.  
Omval av övriga styrelseledamöter; Eva Backlund, Christian 
Gottlieb, Elvy Löfvenberg och Elise Sörgaard Lydén. 
Vid styrelsemöte 21 oktober beslutades att Helena 
Klangemo adjungeras till styrelsen. 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Fagning av Björkängen  
vid Södergarn 12 april
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Representanter från kretsen krattade och eldade löv och kvistar 
tillsammans med ansvariga från Lidingö stad.



Kräldjursvandring 5 maj 
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Årets kräldjursvandring blev en lyckad 
exkursion med behagligt väder och nöjda 
deltagare – 27 vuxna och 10 barn.

https://lidingo.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/134/2019/05/3746snok.jpg


Vårvandring på Lidingö  
lördag 18 maj
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Vi startade vid Södergarnsvägen 
och tog oss genom skogen ner 
till den nu restaurerade 
björkängen nere vid vattnet.



Biologiska mångfaldens dag  
onsdag 22 maj
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I samarbete med Lidingö stad och föreningen Get2Gether välkomnades 
stora och små att lära sig mer om naturen



TEMA Skog 9 november 

7

Snöblandat regn och några snåla plusgrader på turen i  
den vackra skogen runt Långängen där mossan lyste grön på marken.



Naturnätverket

I nätverket 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, interna och med ansvariga i Stadshuset ute i skogen och 
kring ovala bord.  

• Samlat in data från testområdet, Elfvikslandet, samt lagt in artfynd och särskilt 
värdefulla områden på storskaliga kartor framtagna för detta ändamål. 

• För att vara tillgängligt som underlag under arbetet med skötselplanen, fick 
samordnarna uppgiften att lägga insamlat data på en digital plattform.  

• Nästa steg är att ansvariga i staden bjuder in nätverket till en utvärdering av 
testområdet och tar fram storskaliga kartor över andra områden på ön.

8



Möten, seminarier

• 25 oktober: Elise och Isak träffade centern som ville lyssna av vilka frågor vi 
tycker är viktiga för Lidingöns natur och miljö – inför kommande arbete med 
nytt miljöprogram. 

• 8 november: Elise och Eva träffade Omställning Lidingö för planering av 
klädbytardag 2020.  

• 2 december: Elise deltog i en hearing om skogen i Stockholms län med syfte 
att skapa en strategi för framtiden som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 
arrangerade. 

• 11 december: Eva, Elise och Omställning Lidingö träffade Lidingö stad för 
planering av samarbete kring klädbytardagen 28 mars. 
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Medlemmar
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 Medlemsantal  2019
Huvudmedlemmar 913
Familjemedlemmar 643
Ständiga medlemmar 4
Totalt 1560



Statistik

Hemsidan  
2019  –  4 519 visningar (varav ca 700 besök på Naturpärlor under 1 vecka i sept) 

2018  –  3 727 visningar  
2017  –  3 480 visningar 

Facebook 
2019  – 110 följare  
2018 –  83 följare
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Julmingel - 8 december
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Årets julmingel inleddes med föreställningen Skog och 
saxofon med Erik Winqvist. Därefter fick vi njuta av Elises 
och Helenas hemlagade julbuffé!



Tack!
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❖ Virginia Kustvall  – vårvandring vid Södergarn 

❖ Thorbjörn Peterson – kräldjursvandring  

❖ Isak Isaksson – biologiska mångfaldens dag 

❖ Helena Klangemo - skogsvandring i november 

❖ Erik Winqvist - föreställningen Skog och saxofon 

❖ Göran Quick – utskrift av affischer 



www.lidingo.naturskyddsforeningen.se


