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Verksamhetsberättelse 2019 

Kretsstämma och styrelsens sammansättning  
 

Vid kretsstämman den 14 mars 2018 valdes Isak Isaksson till föreningens och 
styrelsens ordförande. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Eva Backlund, 
Christian Gottlieb, Elvy Löfvenberg och Elise Sörgaard Lydén.  
 
Tre av förra årets styrelseledamöter, Bernt Röndell, Helena du Rees och 
Markus Klar avtackades.  
 
Mötesordförande vid stämman var Erik Wallin. 

Som revisorer omvaldes Pia Hammarberg och Eva Buhre. Till valberedning 
utsågs Birgitta Stenberg och nyvaldes Helena du Reés. 

Vid styrelsemöte 21 oktober beslutades att Helena Klangemo adjungeras till 
styrelsen. 

Aktiviteter 
Under året har vi styrelsen genomfört sex formella möten. Under 2019 har vi 
arrangerat och/eller deltagit i: 

11 januari Möte i Stadshuset med Naturnätverket* 

14 januari Internt möte med Naturnätverket* 

12 april Fagning av Björkängen vid Södergarn. Representanter från 
kretsen krattade och eldade löv och kvistar tillsammans med 
ansvariga från Lidingö stad. 

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

18 maj Vårvandring på Lidingö. Vi startade vid Södergarnsvägen och 
tog oss genom skogen ner till den nu restaurerade björkängen 
nere vid vattnet. 
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* I Naturnätverket ingår representanter från öns föreningar och flera från 
kretsen är engagerade. Elise Sörgaard Lydén är en av nätverkets två 
samordnare. 

Under året ha vi haft ett internt möte 2019-01-14. Vi har träffats i Stadshuset 
två gånger 2019-01-11 och 2019-10-28. Utöver det har några av oss setts i fält 
med eller utan ansvariga i staden. 

I början av året samlade vi data från testområdet, Elfviklandet, enligt en 
metod som presenterades på ett möte i Stadshuset. Vi gjorde anteckningar i 
fält på storskaliga kartor framtagna för detta ändamål. Sedan samordnades 
all data och lades in på en digital plattform, i syftet att tjäna som underlag i 
samband med framtagandet av en ny skötselplan för Lidingös Naturområden. 
Enligt planen var det tänkt att metoden skulle utvärderas och eventuellt 
användas för insamling av data från övriga naturområden på Lidingö.  

Nu väntar vi på att Staden bjuder in oss och utvärderar det vi har gjort fram 
tills nu och att vi får det material vi behöver för att gå vidare. 

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

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. 

28 oktober Möte i Stadshuset med Naturnätverket* 

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

9 november TEMA Skog, vandring. Snöblandat regn och några snåla 
plusgrader på turen i den vackra skogen runt Långängen där 
mossan lyste grön på marken. 

2 december Elise deltog i en hearing arrangerad av Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen om skogen i Stockholms län med syfte att skapa 
en strategi för framtiden. 

8 december Årets julmingel inleddes med föreställningen Skog och saxofon 
med Erik Winqvist. Därefter fick vi njuta av Elises och Helenas 
hemlagade julbuffé! 

11 december Elise, Eva och Omställning Lidingö träffade Lidingö stad och 
planerade samarbetet kring klädbytardagen 28 mars. 
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Remisser 
 

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

Medlemmar 2019 
 

• huvudmedlemmar 913 
• familjemedlemmar 643 
• ständiga medlemmar 4 
• totalt 1560  

 
Kommunikation  
Hemsidan (https://lidingo.naturskyddsforeningen.se/ ) hade under året totalt 
4519 visningar (3 727 förra året). På Facebook har vi idag 110 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 2020 

 

 

 


