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Verksamhetsberättelse 2021 

Kretsstämma och styrelsens sammansättning  
 
Eftersom stämman på grund av rådande omständigheter hölls via nätet hade 
kretsens medlemmar uppmanats att i förväg ta del av årsmöteshandlingarna via 
hemsidan. Helena Klangemo valdes till mötesordförande. 
 
lsak lsaksson omvaldes som ordförande för kretsen*. Eva Backlund, Christian 
Gottlieb, Helena Klangemo och Elise Sörgaard Lyden omvaldes som 
styrelseledamöter. Markus Klar valdes in som ny styrelsemedlem. 
 
Eva Bure och Celesta Erkander omvaldes till revisorer. 
 
Birgitta Stenberg avslutar sitt uppdrag som valberedning och efterträds av Åsa 
Fagerström och Helena Hasselberg.  

 
*Vice ordförande Helena Klangemo har sedan oktober fungerat som kretsens 
ordförande. 
 

Möten, medlemsinformation 
 

  

Styrelsemöten  Under året har 7 styrelsemöten 
genomförts, merparten digitalt 

 
Naturnätverket – består av 
representanter från öns föreningar. 

 
Nätverket har haft 2 möten 

 
Nyhetsbrev  

 
Under året har 6 nyhetsbrev skickats 
ut via mail. 
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Aktiviteter 
 

 
 

Vinter vid Långängen och 

Ekholmsnäs – 31 jan/3 feb 

Helena guidade två vandringar bland 
vinterståndare, spår efter djur, 
vedlevande svampar, knoppar och 
hängen på buskar OCH vinterns 
fåglar. 
 

 

På spaning efter tidiga vårtecken  

– 20 mars 

Isak och Helena ledde varsin grupp 
med start i Ekbacken via Kappsta till 
Mölna och Kottlasjön. Vi såg 
kattugglans unge, den rödlistade 
blektickan och trollved 
(honungsskivling). 

 
 

Träff med salamandrarna i 

Rudbodakäret – 5 april 

Vi besökte Torbjörn Peterson som på 
uppdrag av kommunen undersökte hur 
vandringsmönstret ser ut vid 
Rudbodakärret på Norra Lidingö. Här 
finns både Större- och Mindre 
vattensalamander. 

 

Vårfåglar och pollinatörer  

– 24 april 

Folke och Virginia ledde varsin grupp 
som med start i Elvik tog oss till det 
naturvårdsprojekt vi tillsammans med 
kommunen driver. Här har man röjt 
sly, grävt ut närmare 100 meter och 
fyllt på med ny sand för att skapa en 
bättre miljö för våra vilda bin.  
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Biologiska mångfaldens dag   

– 22 maj 

Dagen inleddes vid Långängskärret 
där både sångsvanens och 
grågässens ungar tyvärr inte längre 
fanns kvar.  
På kvällen kunde man se ett hav av 
buskstjärnblommor och lyssna på 
näktergalen vid Hustegaholm. 
Helena och Isak guidade.  
 

 

Bäversafari – 31 maj/5 juni  

Eddie Granlund tog först med oss på 

en kvällstur och sedan på en riktigt 

tidigmorgonvandring.  

Vi hade tur och såg bäver båda 

gångerna och fick samtidigt lära oss 

en hel deras liv. 

 

 

Blomstervandring på Elfvikslandet   

– 20 juni 

Denna varma junisöndag tog Helena 
med oss på en tur längs Elfviksleden 
som följer stranden runt udden. Vi 
möttes av frodig grönska med 
blommande gräs och blommor. 
 

 

Svampbotanisk utflykt vid Furutorp 

– 26 september 

Lasse Ståhle tog med oss på en härlig 
dag i skogen där vi lärde oss mycket 
matsvampar från deras 
förväxlingsarter. 

 

 

Höstvandring på norra Lidingö  

– 7 november 

Dagens långa vandring blev en blöt 

historia – fast en vandring i höstregn 

kan ju även vara en fin upplevelse! 
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Vintertid i Grönstaskogen  

– 27 november 

Nu är det tid för mossor och lavar, för 
svampar och kärlkryptogamer. Vi 
utrustade oss med luppar för att kunna 
gå i närkamp med de små detaljerna. 
Genom luppen öppnar sig en hel värld. 

 

 

Projekt och samhällsfrågor 
 

Främjande av vårflygande bin  

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

Några arter av vårflygande vildbin har inventerats på tre olika lokaler parallellt med 
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. Här har man nu röjt igenväxta 
sandmiljöer och förstärkt sandbäddar för att underlätta för bina att gräva sina bon.  

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 andra på den öppna ängsmarken nedanför Bohusgården. Vi fick god hjälp 
av kunniga och engagerade medlemmar med skrivelser, debattartiklar, och vi har 
träffat politiker och andra föreningar. Och det gav resultat! Ekholmsnäs golf lade ett 
nytt förslag inom sitt nuvarande arrendeområde. 
 
Slalom och Freeskiers får därmed utrymme att utveckla sin verksamhet på det 
område som idag är hål 8 och 9. 
 
 

Vandringsled vid Ekholmsnäs 

 
Under året har Naturskyddsföreningen diskuterat med Lidingö stad och 
Ekholmsnäs golf angående dragningen av en vandringsled uppför 
Ekholmsnäsbacken. Detta för att den så lite som möjligt skulle dras genom 
nyckelbiotopen med gamla ekar och hasselbuskar. Slutresultatet blev att den 
befintliga rodelbanan utnyttjats för den nedre delen, först längre upp går leden in i 

skogen. 
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Skötsel av gräsmarker på Lidingö 
 
Kommunen klipper gräsmarkerna och blommande vägkanter för ofta och vid fel tid. 
Vi har tagit upp frågan med ansvariga på kommunen och även kopplat in tidningen 
Mitt i Lidingö. Blomrika gräsmarker bör inte klippas mitt i finaste blomningen före 
midsommar och de gräsmarker som ska skötas som ängsmark bör inte klippas 
förrän ängsväxterna satt frö och gräsklippet ska tas bort. Vi har fått löften från 
kommunen att de ska ta hänsyn till detta i framtiden. 

 
Kommunens betesavtal  
 
Vi har också engagerat oss i frågan om betesdjur på Lidingö. Vi menar att fler 
marker behöver betas av nötkreatur eller får. Till exempel gärdsgårdsängen vid 
Långängskärret och vissa av betesmarkerna vid Hustegaholm. 

Framför allt så anser vi att kommunen måste vara mer på fötterna när det gäller 
hur arrendatorerna sköter sig kopplat till de betesavtal de har med kommunen. 
Under året som gått har vi sett flera exempel vid Hustegaholm där gång- och 
cykelvägar spärrats av med elstängsel och nya betesmarker utanför arrendet tagits 
i anspråk. Det anser vi borde vara en grund för att säga upp arrendet. 

Remisser, planförslag 
 

• Yttrande skötselplan för naturmark 2021 

 

Medlemmar 2021 
 

• huvudmedlemmar 897 

• familjemedlemmar 403 

• ständiga medlemmar 5 

• totalt 1305 

 

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 8 802 sidvisningar.  

 

Facebook hade vid årsskiftet 253 följare. En trend är att antalet länkklick till 

fördjupad information på hemsidan minskat. 

 

Instagramkontot har växt under året och har nu 170 följare. 

 

                                                    Styrelsen i februari 2021 
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