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Antalet medlemmar 
Länsförbundet ökade medlemsantalet i länet under 2018 med 2 240 st. Sammanlagt hade 

länsförbundet den 31 december 2018 67 761 medlemmar (2017 var siffran 65 521 st), varav 

38 853 st fullbetalande (2017: 37 728 st) och 28 835 st familjemedlemmar (2017: 27 724 st). 

De fullbetalande och familjemedlemmar medlemmarna har alltså båda ökat i antal. 

Länsförbundet består av 26 st kretsar. 

Länsstämma 2018 
Länsstämman 2018 hölls söndagen den 15 april på rikskansliet. Dagen inleddes med 

årsstämman där Andrea Söderblom-Tay var mötesordförande. Vid stämman deltog 23 

personer varav 8 ombud utsedda av länets kretsar. Efter den veganska lunchen hade de som 

ville möjlighet att gå en guidning med Anders Tranberg, ordförande i Stockholmskretsen, i 

Årstaskogen.  

 

Styrelsen 

Styrelsen hade 1/1 – 8/4 följande sammansättning: 

Ordförande   Beatrice Sundberg 

Vice ordförande Cécile Everett 

Övriga ledamöter Ronny Fors 

  Jan Holmbäck 

  Vilhelm Herrlin 

  Emelie Nilsson 

1:e suppleant  Karolina Lisslö 

2:e suppleant  Fredrick Regnell 

3:e suppleant  Kristiina Mustonen 

Repr Fältbiologerna Vakant 

 

Styrelsen hade 8/4 – 31/12 följande sammansättning: 

Ordförande   Beatrice Sundberg 

Vice ordförande Nils-Erik Sandberg 

Övriga ledamöter Christina Nordlind Hejdenberg 

  Kristiina Mustonen 

  Kathrin Wemgård 

  My Härstedt 

Ronny Fors 

 

1:e suppleant  Jan Holmbäck 

2:e suppleant  Gudrun Hubendick 

3:e suppleant  Stefan Adam Ek 

Repr Fältbiologerna Vakant 

Styrelsen hade under 2018 11 st styrelsemöten. Efter årsmötet valdes Beatrice Sundberg 

(ordförande), Nils-Erik Sandberg (vice ordförande) och My Härstedt (sekreterare) till att 
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utgöra styrgruppen i länsförbundet. Under verksamhetsåret avgick Kathrin Wemgårdh ur 

styrelsen. 

Revisorer  
Tommy Nilsson (auktoriserad revisor från Hummelkläppen AB) och Elvy Löfvenberg har 

under året varit föreningens revisorer och ersättare under samma tid var Mathias Fredriksson 

(auktoriserad revisor Hummelkläppen AB) och Hans Terelius. 

Valberedningen 
Vid årsmötet omvaldes Martin Lindén (sammankallande), Eivor Niklasson och Martin Dahl 

till valberedare. 

Anställda på kansliet 
Erik Beckman slutade på kansliet 1 mars efter att ha varit anställd i varierande grad hos 

Länsförbundet sedan 2003. 

Karin Schmidt har arbetat som kommunikatör och verksamhetsutvecklare på 50 %. 

Maria Bergström har varit verksamhetsledare för Storstockholms naturguider på 50 %. 

Arvoderad ordförande 
Beatrice Sundberg har arbetat som arvoderad ordförande på 65 % från 1 februari. 

Ekonomi  
Resultatet för 2018 blev - 211 000 kr (2017: - 385 144 kr) före ianspråktagande av fonderade 

medel.  

Av intäkterna bestod 1 022 000 kr av återbäring och bidrag för ett regionalt kansli från 

Naturskyddsföreningens riksförening. Övriga intäkter var projektpengar från 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Föreningen fick totalt 168 000 kr från Länsstyrelsen för 

att bedriva guideverksamhet i Länsstyrelsens naturreservat i länet samt i Nationalstadsparken. 

Under året har styrelsen arbetat för att minska verksamhetens kostnader. Ordförandes 

arbetstid minskade från 100 % till 65 % 1 februari och Erik Beckman slutade i mars. 

Hyreskostnaden sänktes när vi slutade använda ett förrådsutrymme i mitten av året. 

Ytterligare försök gjordes också för att få någon eller några arbetsplatser uthyrda i kansliets 

lokaler men det blev tyvärr inte en framgång.  

 

Representation 

Internt 

Jan Holmbäck sitter med i riksföreningens gruvarbetsgrupp. 

Vid riksföreningens länsordförandeträff 24-25 mars i Stockholm representerades 

länsförbundet av Beatrice Sundberg och Ronny Fors. Vid träffen på hösten, 20-21 oktober i 

Skåne, representerades länsförbundet av Beatrice Sundberg. Gudrun Hubendick var också 

närvarande men representerade då styrelsen för riksföreningen. 

På riksstämman i Uppsala 16-17 juni representerades länsförbundet av Beatrice Sundberg. 

Beatrice Sundberg var med i riksföreningens referensgrupp om Naturskyddsföreningens 

resurser. Arbetet resulterade bl a i en rapport om hela föreningens resurser. 
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Externt 

 

Beatrice Sundberg har representerat länsförbundet i samarbetsgruppen för Igelbäcken och i 

Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård där Ronny Fors också deltagit på ett möte. 

Regeringen har initierat ett initiativ som kallas Grön infrastruktur. Projektet handhas av 

Naturvårdsverket som har delegerat det till länsstyrelserna. Beatrice Sundberg har varit med i 

referensgruppen tillsammans med andra i civilsamhället, LRF och forskare.  

Karolina Granath-Mészáros och Sören Lindén har representerat länsförbundet, 

Rovdjursföreningen och Stockholms ornitologiska förening (StOF) i Länsstyrelsens 

viltförvaltningsdelegation. 

Maria Bergström har representerat Naturskyddsföreningen/länsförbundet i nätverket Naturens 

år. 

Ronny Fors representerade länsförbundet på Förbundet för Ekoparkens årsmöte. 

Beatrice Sundberg representerade länsförbundet på ett seminarium där infrastrukturminister 

Tomas Eneroth bjöd in organisationer från civilsamhället för att prata om infrastrukturfrågor. 

Länsförbundet fick prata med en av hans sekreterare och det var Östlig Förbindelse som stod i 

fokus för samtalet. 

Den 6 september var Beatrice Sundberg en av experterna i en paneldebatt med politiker om 

Östlig förbindelse på Stockholms Handelskammare som direktsändes på deras Facebooksida. 

Beatrice Sundberg representerade föreningen på Studiefrämjandet i Stockholms läns årsmöte 

den 24 april. 

Beatrice Sundberg representerade föreningen på två dagars konferensen ”Grön infrastruktur 

för alla” 7-8 november som Naturvårdsverket bjöd in till. 

 

Utbildning och seminarier 

7 mars:  

Tillsammans med Klimataktion och Klimatriksdagen bjöd vi in till ett seminarium för att 

fördjupa kunskap och samtala om hållbart jordbruk och hållbar matkonsumtion. På seminariet 

deltog ca 45 personer. 

20 mars: 

Riksföreningen i samarbete med länsförbundet bjöd in intresserade medlemmar för att 

diskutera den nationella havsplanen som riksföreningen skrev remiss på. Det blev en bra 

diskussion mellan de fem personer som närvarade. 

19 april:  

Informations- och diskussionskväll om grön infrastruktur tillsammans med Anna Lindhagen, 

Länsstyrelsen. Kvällens fokus låg på kretsarnas input till länsförbundets remissyttrande kring 

handlingsplanen för grön infrastruktur. 

4-6 maj:  

Klimatriksdagen på Stockholms universitet. Naturskyddsföreningen var en av 

huvudsponsorerna och länsförbundet var också med och sponsrade. Aktiva i klimatgruppen 

stod vid Naturskyddsföreningens bokbord. 
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4 oktober: 

Workshop - Hur kan du påverka naturvårdsarbetet i din kommun? Arrangerades i samarbete 

med rikskansliet. Cirka 10 personer kom. 

11 oktober och 8 november:   

Två fullsatta (ca 40 pers/gång) dagvattenseminarier i samarbete med Studiefrämjandet 

anordnades. Vi fick kunskap om vad man skall tänka på när det gäller hållbar 

dagvattenhantering. Det första tillfället var ett teoripass med Hans Bäckman, Svenskt Vatten 

och Johannes Knulst, Länsstyrelsen. Det andra seminariet fokuserade på praktiska exempel. 

Eva Vall, Stockholm Vatten och Avlopp och Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun delade 

med sig av sina erfarenheter. Andreas Skarmyr berättade om hur man kan söka pengar från 

riksföreningen för våtmarksprojekt.  

 

 

Länsträffar 

Vårens länsträff den 3 mars skulle handla om cykling. Dessvärre var datumet illa valt, då 

sportlovet inföll den veckan, så arrangemanget ställdes in p g a för få anmälda. 

 

Höstens länsträff hölls den 24 november på rikskansliet och samlade cirka 15 medlemmar 

från kretsarna. Under ledning av Jon Pelling från rikskansliet diskuterades hur kretsarna kan 

sänka trösklarna för nya medlemmar och locka fler personer till sina aktiviteter och 

kretsstyrelser. Under workshopen blev det tydligt att utmaningarna ser olika ut i olika kretsar. 

Vi diskuterade aktiviteter föreningen kan göra gemensamt, tipsade varandra om aktiviteter 

som fungerar och samtalade om hur vi kan förnya vårt styrelsearbete. Dokumentation från 

träffen publicerades på hemsidan. 

 

Verksamhetsutveckling 

Länsförbundets verksamhetsutvecklare Karin Schmidt har anordnat seminarierna och 

träffarna som genomförts under året. Karin har också stöttat våra kretsar med diverse 

layoutarbete och undervisat webbredaktörer samt arbetat med införandet av den nya 

dataskyddslagen GDPR och upphandling av ny bokföringsbyrå. I tjänsten ingår också att delta 

i möten och stötta kollegorna i nätverket av verksamhetsutvecklare på övriga regionala 

kanslier i landet.  

En av aktiviteterna under året var att förbereda och delta vid Naturfesten. Den arrangerades i 

samband med Naturskyddsföreningen riksstämma i Uppsala 2018. Allmänheten bjöds in till 

en heldag i Uppsala Stadsträdgård, som lyfte fram det stora, breda, aktiva och ideella 

engagemanget kring natur och miljö och visade på vilken positiv kraft det har. 

  

Valdebatt 4 september i Kungsträdgården 

Den 4 september arrangerade länsförbundet en valdebatt i Kungsträdgården tillsammans med 

Samfundet S:t Erik och Svenska Byggnadsvårdsföreningen med temat: Vilken stad vill du ha? 

Elisabet Andersson, journalist på Svenska Dagbladet var moderator. Debatten sågs av ca 300 
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personer. Under dagen strosade fler i Kungsträdgården och stannade till vid vårt gemensamma 

tält. 

 

Kommunikation 

Hemsida och Facebook 

Föreningens hemsida uppdateras och utvecklas av föreningens kommunikatör Karin Schmidt, 

liksom vårt Facebook-konto. Ett Facebook-evenemang publicerades inför ljusmanifestation 

för Benjamin Ramos den 10 december. Vår Facebooksida hade i slutet av 2018 ca 495 gilla-

markeringar. 

Månadsbladet 

Månadsbladet är föreningens nyhetsbrev som gavs ut med 10 nummer 2018. Hela upplagan 

distribueras som e-post och publiceras dessutom på länsförbundets hemsida. Beatrice 

Sundberg har varit ansvarig utgivare och Karin Schmidt redaktör.  

Pressmeddelanden 

Två pressmeddelanden skickades ut under året. Det ena handlade om att länsförbundet är 

positiv till det politiska samarbetet mellan Alliansen och Miljöpartiet i Stockholms stadshus 

eftersom det finns många bra åtgärder för miljön med i överenskommelsen och det andra om 

Cykelkarnevalen. Båda finns att läsa på hemsidan. 

Länsförbundet i media  

Den 9 oktober skrev länsförbundet under en debattartikel om flyget och klimatet i Aftonbladet 

tillsammans med ett flertal miljöorganisationer. 

Den 22 oktober intervjuades Ronny Fors av P4 Stockholm om protesterna mot Nackas planer 

på att bygga i Ryssbergen. 

Den 10 december arrangerade vi tillsammans med riksföreningen en ljusmanifestation för 

Benjamin Ramos. Detta uppmärksammades bl a av Lars Epstein, Dagens Nyheter. 

Den 14 och 29 december fick Länsförbundet in repliker på två debattartiklar om Östlig 

förbindelse i Svenska Dagbladet och Nacka Värmdöposten. Den ena handlade om att 

samhället ska planeras efter det Stockholm vi vill ha och inte efter hur det har varit historiskt 

och vad prognoserna säger om bilanvändningen. 

Beatrice uttalar sig under hösten positivt om båtpendling som kollektivtrafik i 

Handelskammarens tidning Handelskammartidningen STHLM. 

 

Medlemskap i andra föreningar 

Länsförbundet är medlemmar i Förbundet för Ekoparken som har ca 50 st 

medlemsorganisationer. Föreningen är även medlemmar i Stockholms ornitologiska förening 

och Samfundet St Erik. 

 

Allemansrätten och SFI 
Föreningen fick medel från Naturvårdsverket 2017 för att genomföra projektet ”Information 

om allemansrätten till sfi-elever”. Verksamheten påbörjades under hösten 2017 och fortsatte 
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under 2018 fram till sista juli. Totalt undervisades drygt 200 elever i tre olika kommuner i 

länet.  

 

Verksamhetshelg på Tollare folkhögskola 

27-28 oktober genomförde riksföreningen en verksamhetshelg på Tollare folkhögskola i 

Nacka. Alla medlemmar från hela landet var välkomna. Många parallella pass kunde väljas 

under helgen med allt från folkrörelsen till att nätverken samlades. Från länsförbundet deltog 

Christina Hejdenberg Nordling, Nils-Erik Sandberg och Beatrice Sundberg. 

 

Storstockholms naturguider  

Verksamheten Storstockholms naturguider är nu inne på sitt sextonde år. Vi guidar varje 

söndag året runt med undantag för de större helgerna. Vi ställer aldrig in och man behöver 

inte föranmäla sig. Därtill gör vi turer på andra tider beroende på beställningar och önskemål. 

Avgiften för deltagande i vårt ordinarie program var under året 100 kr per person och 80 kr 

för medlem i Naturskyddsföreningen. Alla under 18 år har deltagit utan kostnad. 

Verksamhetens syfte är att: 

• väcka intresse och engagemang för naturen genom att erbjuda guidningar till 

Stockholmsnaturens pärlor för invånarna i Stockholmsregionen, 

• utbilda och knyta naturguider till föreningen och 

• etablera föreningen som plattform för naturguidningar i samverkan med andra aktörer, 

Guidningar mm 

Under 2018 har Storstockholms naturguider genomfört 94 olika aktiviteter varav 71 ingått i 

den ordinarie programverksamheten. Deltagarantalet har på dessa turer varit i snitt 20 

deltagare/tur med som mest ca 70 deltagare på guidningen 6 januari runt Trekanten. 

Övriga aktiviteter har varit beställningar och speciella uppdrag, se nedan. 

Totalt har verksamheten haft ca 1700 deltagare i de aktiviteter som genomförts. 

Totalt är det nu 22 guider och guidegesäller som är knutna till verksamheten. Några av 

guiderna har varit med sedan verksamheten startade för nu 16 år sedan. Några har med tiden 

fått så mycket annat att göra att de sällan har tid att guida varför verksamheten nu tagit in 

några nya som förhoppningsvis ska bli en del av det permanenta gänget. 

Hur verksamheten nått ut 

Utöver den direkta kontakt med allmänheten som SSNGs guidningar och specialuppdrag 

inneburit så har verksamheten nått ut till en mycket större krets genom att den synts i medier 

och på nätet. 

Programguidningar har lagts in på hemsidan www.utinaturen.nu, på verksamhetens 

facebooksida och i Naturskyddsföreningens kalendarium. 

http://www.utinaturen.nu/
http://www.utinaturen.nu/
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Hemsidan besöktes 2018 av 19139 besökare (snitt 1595 i månaden). Både naturguidnings-

sidorna och naturområdes-sidorna är väl besökta. Allt fler besöker utinaturen.nu med hjälp av 

sin mobil. Det är också fler och fler som hittar till webbplatsen efter en googlesökning, vilket 

är ett tecken på att sajten är etablerad. 

Facebooksidan Storstockholms Naturguider hade den 12 februari 2019 uppnått 2055 gillanden 

(kommer till ca 30 per månad). Eftersom aktuell programpunkt alltid lagts ut så kan de på 

detta sätt nå dem som gillat sidan. 

Andra internetsidor har också ofta länkat till SSNGs program, bl a sajten Naturkartan 

https://naturkartan.se/sv/stockholmslan och facebooksidan Upplevelser i Stockholms natur. 

Därutöver har guidningar tagits med i kalendarierna i DN på stan, Mitti-tidningarna och (när 

det gäller aktiviteter riktade till barn) Barn i stan. SSNG har också uppmärksammats av 

tidningen Situation Stockholm och av Visit Skärgården. 

Samtliga programblad (8 stycken i år) har under året spritts per mejl till 355 prenumeranter, 

med post till 20 prenumeranter (av vilka hälften tar emot en liten bunt programblad för att 

sprida vidare till anslagstavlor, vänner eller bibliotek). Vidare har varje programblad mejlats 

ut till länets bibliotek, turistbyråer, tidningar och andra medier (ca 148 mottagare). 

Programbladet har också mejlats ut i form av en hemsideslänk till länets alla medlemmar i 

Naturskyddsföreningen som har mejladress (ca 20 000).  

På detta sätt har verksamheten mycket brett kunnat sprida information om 

Naturskyddsföreningens verksamhet vad gäller naturguidningar för allmänheten i Stockholms 

län och verksamheten har alltid fått mycket gott betyg från deltagarna. 

Speciella dagar/händelser verksamheten deltagit i / haft uppdrag för: 

Kulturfestivalen med tre turer, Biologiska mångfaldens dag, Parkernas dag i Stockholms 

kommun samt Trekantens dag 

Samarbeten/uppdrag verksamheten haft under året: 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Kungliga Nationalstadsparken 

Studiefrämjandet (allmän samverkan som Naturskyddsföreningens studieförbund samt 

specifikt har SSNG gjort ett antal guidningar för personer med funktionsvariation). 

Kommuner: Sigtuna, Haninge, Tyresö och Stockholm 

Stockholm vatten 

Skolor/utbildningar: Engelska skolan, DIS Copenhagen, förskolepersonal i Kärrtorp 

Personalaktivitetsorganisatörer: KTH Relocation, Riksdagen och Holmens AB 

Föreningar: SPF Seniorerna (Klimatföredrag), Nationalparksentusiasterna (guidning i 

Nationalstadsparken) och Linnea koloniträdgårdsförening (föreläsning biologisk mångfald) 

Övriga beställningar: Trivselkommittén ÅDH (guidning i Kungsträdgården), Lantmäteriet 

studiebesök av grupp från Belarus (Vitryssland)med guidning på Södra Djurgården  

https://naturkartan.se/sv/stockholmslan
https://naturkartan.se/sv/stockholmslan
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Storstockholms Naturguider har också presenterats på en av CNVs (Centrum för 

Naturvägledning) ordnad konferens: ”Naturvägledning för framtiden” i oktober 2018.  

 

Gröna kilarna och Gröna kilarnas dag den 20 maj 

Kommunerna i norrortskilarna arbetar intensivt med kilarna och det finns en verksamhetsplan 

och en budget vad som ska genomföras varje år. Länsförbundet har varit med på möten i 

kilsamverkan där kommunernas tjänstemän och ideella organisationer medverkar. Den årliga 

bussresan gick av stapeln på Biologiska mångfaldens dag tisdagen den 22 maj och hade 

lämpligt nog tema biologisk mångfald.  

Gröna kilarnas dag genomfördes den 20 maj. Inför den dagen samlades alla aktiviteter på en 

affisch som Karin Schmidt gjorde och som spreds av kommunerna och organisationerna. 

Länsförbundet var representerat på Hagadagen som anordnas av Haga-Brunnsvikens vänner i 

Hagaparken. Där stod Beatrice och Ronny vid ett bord och berättade för besökare om Gröna 

kilarna. Det byggdes även bihotell.  

 

Juridiska processer 
Länsförbundet har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nynäshamn fortsatt att driva en 

juridisk process angående hamnen i Norvik. Det gäller nu vilka villkor Stockholms hamnar 

ska ha för att få driva hamnen. 

 

Länsförbundets arbetsgrupper 

Länsförbundet har tre olika arbetsgrupper. 

 

Skogsgruppen leds av Ronny Fors som sitter i länsförbundets styrelse. I början av året 

genomförde skogsgruppen ett uppstartsmöte som följdes upp med ett informationsmöte om 

hur man använder olika websidor för att hitta avverkningsanmälningar och information om 

skog och artfynd.  

I maj genomfördes en inventering av ett avverkningsanmält område på norra Värmdö. Ett 

flertal fynd av naturvårdsarter gjordes och en inventeringsrapport skickades till 

Skogsstyrelsen. Under sommaren besöktes området av Skogsstyrelsen som registrerade 

nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.  

Under sommaren besöktes ett annat område på norra Värmdö med samma resultat, alltså att 

nyckelbiotoper registrerats efter att Skogsstyrelsen informerats. Under hösten gjordes 

ytterligare ett besök på norra Värmdö men denna gång i ett område som inte var 

avverkningsanmält. En del intressanta artfynd gjordes och delar av området hade också 

viktiga strukturer för biologisk mångfald. Fynden rapporteras in på Artportalen. 

 

Cykelgruppen leds av Cécile Everett.  

Cykelgruppen arbetade främst med Cykelkarnevalen som den 16 september 2018 

arrangerades för femte året i rad. Aktiviteterna på Norrbro, invid Stockholms slott, startade kl 

11.00.  
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På plats fanns då material och hjälp till att smycka sin cykel, måla en vimpel att fästa på sin 

cykel och liknande aktiviteter. 

Det fanns möjlighet att prova att cykla enhjuling och öva balansen på minicykel. 

Mat och kaffe kunde köpas från de foodbikes som fanns på plats. Musikunderhållning bestod 

av bland annat Cykelkören, Rrriot Sambas trummande gäng och Bicycle Beat.  

En utmärkelse delades ut till Daniel Helldén som under året arbetat för ökad cykling i 

Stockholm. Naturskyddsföreningen i Söderort hade i år ett bemannat bord med information 

om föreningens arbete.  

Kidical Mass rullade iväg med ett cyklande barntåg kort innan det stora karnevalståget satte 

igång.  

Kl 14.00 gick starten och hundratals cyklister förflyttades längst den utstakade banan. I tåget 

fanns lastcyklar, velomobiler, vikcyklar, roliga hemmabyggda cyklar blandat med vanliga 

vardagscyklar.  

Några musiker spelade livemusik på flak och i cykelvagnar och i tåget fanns även pulserande 

dansmusik.  

Gator spärrades av längst med karnevalståget med hjälp av vår ideellt arbetande aktiva och av 

poliser. 

 

Innan och efter arrangemanget fick vi hjälp av Move by Bike att transportera tält, 

beachflaggor och annan utrustning. 

Cykelfrämjandet hade arrangerat After Bike i deras lokaler på Kungsholmen, dit våra aktiva 

var inbjudna. 

Under året har cykelgruppen även funnits på plats på seminarier och konferenser som rör 

mobilitet, cykeltrafikfrågor och framtidens städer. 

 

Klimatgruppen leds av Beatrice Sundberg.  

Anders Friström (sakkunnig för klimat och samordnare för Klimatnätverket SNF Riks) deltog 

på ett möte och berättade om rapporten klimatskadliga subventioner från riksföreningen. 

Gruppen skrev en gemensam motion till Klimatriksdagen 4-6 maj (Utveckling av styrmedel 

för begränsning av utsläpp av klimatgaser) och några medlemmar deltog i utskottsmöten 

under helgen. En från gruppen deltog i arbetet med en utställning om positiva exempel. Några 

från gruppen stod vid riksföreningens bord under helgen och pratade om rapporten om 

klimatskadliga subventioner och delade ut ett flygblad om klimatgruppen. 

Inför valet beslutade gruppen att skriva inlägg mm till tidningar och i juni hade vi ett idé- och 

inspirationsmöte om detta. 

Vi skrev om vår motion från Klimatriksdagen till en debattartikel som skickades till DN. Den 

kom dock tyvärr inte med. 

Medlemmar i gruppen var med i ring P1, #dinrost SVT, Nacka VärmdöPosten mm. 

Det har skickats mejl till alla politikerna via SNFs kampanj "Tuffare klimatpolitik nu". Fem 

politiker svarade. 

Mail har skickats till Ica, Coop, Boo Energi, Allt om mat, Friskis&Svettis , Unionens 

medlemstidning med flera med uppmaning om att stoppa medlemserbjudande om flygresor.  

Dagen innan valet (8 september) deltog medlemmar i gruppen i Peoples Climate March med 

banderoller och flaggor med SNF-loggan. 

Solcellsgruppen har gjort en enkät om solceller till kommunala och privata fastighetsbolag i 

Stockholms län och skrivit en rapport.  Den skickades till Riksföreningen, Fastighetsbolagen 

som var med och nya ledamöterna i miljöutskottet i Sveriges riksdag. 
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Sex lördagar under året blev det klimatvandring på Djurgården med avslutande fika och en 

gång var det vandring i Årsta.  Alla är välkomna men det var stort sett bara folk från gruppen 

som deltog. Det blev bra diskussioner och idéutveckling.  

En medlem av gruppen har regelbundet under året bjudet in till klimatprat på Årsta Torg.  

Medlemmar i gruppen deltog två nätverksmöten. Ett i samband med Uppsala Naturfest 15 

juni och ett under SNFs kurshelg för ett växande engagemang 27-28 oktober där 

klimatnärverket hade möte.   

I bokcirkeln läste gruppen Klimatet och omställningen av Staffan Laestadius. På två möten 

diskuterades boken och på ett avslutande möte kom Staffan Laestadius och vi hade gemensam 

diskussion om boken och andra frågar.  

Medlemmar i gruppen har skrivit texter på bloggen Att leva klimatneutralt. 

https://attlevaklimatneutralt.com  

Klimatgruppen har haft 8 möten under 2018. 

Medlemmar i gruppen deltog i stormöte med Klimatriksdagen 14 oktober om planer för 

arbetat i 2019.  

På stormöte med Klimat Sverige 8 december deltog många aktiva grupper som arbetar med 

klimatfrågan i Stockholm och Klimatgruppen hade ett inlägg om vad vi gör.  

 

 

Länsförbundets medverkan i olika nätverk 

Beatrice Sundberg är sammankallande för nätverket Ny grön stad. Totalt 9 möten 

genomfördes under året och flera föreningar var representerade, bl a Rädda 

Hammarbyskogen, Rädda Nytorpsgärde, Nacka miljövårdsråd, STF, Förbundet för Ekoparken 

samt Naturskyddsföreningarna från Nacka, Sollentuna och Stockholm. På mötena är det 

mycket informationsutbyte och stort fokus ligger på byggnationen i Stockholms stad. 

Under 2018 gjordes en valenkät som skickades till partierna i Stockholms stadshus. Alla 

partierna svarade. Enkäten finns att läsa på www.nygronstad.se .  

Beatrice Sundberg håller även i nätverket mot Östlig förbindelse, Trafikval Öst. Även här är 

fler föreningar representerade, några samma som ovan, t ex Förbundet för Ekoparken, 

Naturskyddsföreningarna i Nacka och Stockholm men även Klimataktion och Nacka 

miljövårdsråd. Under våren 2018 beslutade regeringen om den nationella transportplanen år 

2019 – 2028 där Östlig förbindelse inte finns med. Under 2018 har gruppen haft ett antal 

möten och bevakat debatten genom inlägg i form av repliker i Svenska Dagbladet och Nacka 

Värmdöposten. 

 

Yttranden  
 

Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län” (maj). 

Samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn (december).  

 

https://attlevaklimatneutralt.com/
https://attlevaklimatneutralt.com/
http://www.nygronstad.se/
http://www.nygronstad.se/
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Styrelsen i Naturskyddsföreningen Stockholms län, mars 2019 

 

 

 

Beatrice Sundberg, ordförande  Nils-Erik Sandberg, vice ordförande 

 

 

 

My Härstedt    Ronny Fors  

 

 

 

 

Christina Nordlind Hejdenberg  Kristiina Mustonen 

 

 

   


