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Verksamhetsberättelse 2020 

Kretsstämma och styrelsens sammansättning  
 
Eftersom stämman på grund av rådande omständigheter hölls utomhus hade 
kretsens medlemmar uppmanats att i förväg ta del av årmöteshandlingarna via 
hemsidan. Christian Gottlieb valdes till mötesordförande. 
 
lsak lsaksson omvaldes som ordförande för kretsen. Eva Backlund, Christian 
Gottlieb, Helena Klangemo, Elvy Löfvenberg och Elise Sörgaard Lyden omvaldes 
som styrelseledamöter. 
 
Eva Bure och Celesta Erkander (nyval) valdes till revisorer. 
 
Till valberedning utsågs Birgitta Stenberg. Styrelsen åtog sig att utse 
ytterligare en adjungerad person till valberedningen inför nästa år. 

 

Möten, medlemsinformation 
 

 

Årsmöte 30 maj 
 
Vi var tio personer som samlades till 
ett annorlunda årsmöte på 
eftermiddagen den 30 maj i hagen vid 
Långängens fågeltorn. Solen sken, 
träd och växtlighet lyste grönt och ute i 
kärret såg vi bland andra sothönor, 
skäggdoppingar och så sångsvanarna 
förstås. 
 

Styrelsemöten  Under året har 9 styrelsemöten 
genomförts, merparten via TEAMS 

Naturnätverket – består av 
representanter från öns föreningar. 

1 internt möte och 2 möten med 
staden. 

Nyhetsbrev  Under året har 6 nyhetsbrev skickats 
ut via mail. 
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Aktiviteter  
 

 

 

Lidingös rika djurliv – 22 januari 

Under kvällens föredrag och 
bildvisning bjöd Tomas Carlberg oss 
på en mycket personlig rundtur bland 
Lidingös fåglar, fjärilar och däggdjur. Vi 
fick se många både vackra och 
personliga porträtt av öns fauna. På 
bilden syns en tallbit som Tomas 
fotograferat hemmavid. 
 

 

Kräldjursvandringar i april 

– 5 och 12 april 

Vid den första söndagens 
kräldjursvandring för barnfamiljer 
deltog 92 personer – 44 vuxna och 48 
barn som delades upp i två grupper 
som fick se både svarta och 
brunsvarta huggormar. Dessutom 
hördes duvhök, korp och gulsparv och 
skogsmyrorna myllrade. 

På påskdagen genomfördes 
vandringen med en betydligt mindre 
skara intresserade vuxna i det blåsiga 
och kylslagna vädret. 

 

 

 

 

Vårvandring med fokus på våra 

pollinatörer – 26 april 

Dagens vandring, som leddes av 

Folke och Virginia Kustvall Larsson, 
inleddes med en tur i skogen. Vi har 
blivit bra på det där med den sociala 
distansen! Folke och Virginia 
förmedlade som vanligt mycket 
intressant kunskap under vandringen – 
denna gång specifikt om våra vilda 
bin.  
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Besök i villa Arkens trädgård 9 maj 

En solig lördag i maj besökte 
medlemmar i Lidingökretsen Villa 
Arkens trädgård. I trädgården möter 
den östasiatiska trädgårdskonsten den 
svenska skärgårdsnaturen. Följ med 
på en guidad tur i Cyrillus Johansson 
skapelse. 
 

 

Blomstervandring 14 juni 

Söndagen den 14 juni firade vi liksom 
många människor runtom i Norden De 
vilda blommornas dag genom att ge 
oss ut på en blomstervandring över 
ängarna på norra Lidingö, titta på och 
lära oss om de vilda växterna där.  
 

 

Fåglar, blommor och svamp i 

naturreservatet 13 september  

 

Dagens vandring fick ett mäktigt avslut 

när både ormvråk, duvhök och 

havsörn cirklade runt alldeles ovanför 

våra huvuden! 

 

Svamputflykt på Lidingö  

– 19 september 

Vi hade strålande vackert väder på 
dagens svamputflykt som lockade 19 
svampsugna deltagare (varav fyra 
barn). Trots farhågor om klen tillgång 
på svamp i skogen så hittade vi 
faktiskt en del. 
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Höstrusk på Bogesundslandet  

– 4 oktober 

Höstrusk med lågt hängande moln 
mötte oss när vi klev av båten från 
Ropsten vid Frösviks brygga för en 
vandring i Bogesundslandets 
naturreservat som bildades 2013. 
 

 

Än finns det svamp i skogen!  

– 1 november 

Trots gråvädret denna första 
novemberdag kom 16 deltagare till 
dagens svamputflykt med Isak 
Isaksson som guide. Ingen hade väl 
några större förhoppningar om fyllda 
svampkorgar, men vi hittade faktiskt 
en hel del trattkantareller och även ett 
par mer sällsynta arter! 
 

 

På upptäcktsfärd längs 

Sticklingekusten – 7 november 

Lördagens vandring började och 
slutade med bekväm vandring längs 
Lidingöloppets spår. Däremellan var 
det en bitvis lite äventyrlig och 
krävande vandring i stenig och brant 
terräng där höstlöven gjorde sitt bästa 
för att förvilla oss. 
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Främjande av vårflygande bin  

Naturskyddsföreningen driver tillsammans med Lidingö stad ett naturvårdsprojekt 
för att gynna vilda bin som är viktiga pollinatörer.  

Under våren och försommaren har inledande åtgärder vidtagits. Det har skett 
genom inventering av några arter vårflygande vildbin på tre olika lokaler samt 
inventering av grova sälgar/större sälgbestånd på Lidingö. Inventeringarna har 
skett i nära anslutning till sedan tidigare kända bipopulationer nära Fågelöudde, 
Stockby och Yttringe och kommer att fortsätta under ytterligare några år.  

En lokal söder om Fågelöudde har bedömts lämplig för varsam restaurering och 
anpassning av markbiotopen för vilda bin. Det gäller röjning av igenväxta 
sandmiljöer och förstärkta sandbäddar för att underlätta för bina att gräva sina bon. 
Inför årsskiftet genomfördes inledande grävningar och nästa steg blir att fylla på 
med ny sand. 

Projektledare är Folke Kustvall Larsson. 

Ekholmsnäs golf – naturvärden räddades! 
 
En fråga som vi lagt mycket tid på är de planer som funnits på att bygga ut 
Ekholmsnäs golfbana och ta orörd naturmark i anspråk. Ekholmsnäs golf har under 
året lagt två olika förslag. Det första inom ett strandskyddat område vid Kyrkviken 
och det senaste på den öppna ängsmarken nedanför Bohusgården. Vi fick god 
hjälp av kunniga och engagerade medlemmar, gjort skrivelser, debattartiklar, träffat 
politiker, andra föreningar. Och det gav resultat! 
 
Ekholmsnäs golf lade ett nytt bättre förslag inom sitt nuvarande arrendeområde. 
Förslaget innebär ringa påverkan på naturen och kommer inte i ytterligare konflikt 
med rekreation och friluftsliv. Och inte minst det möjliggör för slalom och 
Freeskiers att utveckla sin verksamhet på det område som idag är hål 8 och 9, 
vilket vi tycker är viktigt. 
 

Remisser, planförslag 
 

• Miljöprogram 2021 – 2030 för Lidingö stads verksamheter. 

• Yttrande förslag till detaljplan för del av fastigheten Söderåsen 4 i 

stadsdelen Elfvik. 
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Medlemmar 2020 
 

• huvudmedlemmar 905 

• familjemedlemmar 478 

• ständiga medlemmar 5 

• totalt 1388 

 
Kommunikation  
 

Hemsidan är huvudkanalen för kommunikation med våra medlemmar och 

merparten av vad som redovisas i denna verksamhetsberättelse återfinns där.  

 

Sidan hade under året totalt 10 418 visningar (4519 förra året).  

 

Facebook fungerar lite som vårt skyltfönster och länkas ofta till fördjupad 

information på hemsidan. 

 

Vid årsskiftet hade vi 169 följare (110 för ett år sedan).  

 

I slutet av året startades ett Instagramkonto där tanken är att ge naturtips 

kryddade med fakta samt att lyfta fram aktuella händelser. 

  

Vid årsskiftet hade vi 48 följare. 

 

 

                                                    Styrelsen i februari 2021 
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