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Antalet medlemmar  
Länsförbundet ökade medlemsantalet i länet under 2019 med 3 314 st. Sammanlagt hade 

länsförbundet den 31 december 2019 71 075 medlemmar (2018 var siffran 67 761 st), varav 

40 727 st fullbetalande (2018: 38 853 st) och 30 266 st familjemedlemmar (2018: 28 835 st). 

Både fullbetalande och familjemedlemmar ökade i antal. De två kretsarna i Stockholms stad 

slogs ihop under 2019 och blev en krets. Länsförbundet består efter sammanslagningen av 25 

st kretsar. 

Länsstämma 2019 
Länsstämman 2019 hölls lördagen den 6 april på rikskansliet. Dagen inleddes med att Staffan 

Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, höll en föreläsning och 

workshop kring sin bok "Klimatet och omställningen". Efter den veganska lunchen startade 

årsstämman där Andrea Söderblom-Tay var mötesordförande. Vid stämman deltog 34 

personer varav 9 ombud utsedda av länets kretsar.  

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

Ordförande   Beatrice Sundberg 

Vice ordförande Nils-Erik Sandberg 

Övriga ledamöter Ronny Fors 

  Christina Nordlind Hejdenberg 

  My Härstedt 

  Kristiina Mustonen 

 

1:e suppleant  Jan Holmbäck 

2:e suppleant  Gudrun Hubendick 

3:e suppleant  Vakant 

Repr Fältbiologerna Vakant 

 

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

Ordförande   Beatrice Sundberg 

Vice ordförande Nils-Erik Sandberg 

Övriga ledamöter Christina Nordlind Hejdenberg 

  My Härstedt 

  Ronny Fors 

  Pernilla Wredenfors 

  Annica Dahlberg 

  Karin Grohman 

  Arianna Scarpellini 

1:e suppleant  Gudrun Hubendick 

2:e suppleant  Vakant 

3:e suppleant  Vakant 

Repr Fältbiologerna Vakant 
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Styrelsen hade under 2019 12 st styrelsemöten. Efter årsmötet valdes Beatrice Sundberg 

(ordförande), Nils-Erik Sandberg (vice ordförande) och My Härstedt (sekreterare) till att 

utgöra styrgruppen i länsförbundet. Styrgruppen bytte ledamöter under året och bestod 

därefter av Beatrice Sundberg samt Karin Grohman och Annica Dahlberg. Under 

verksamhetsåret avgick Pernilla Wredenfors och My Härstedt 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). Till ny valberedare valdes Jan 

Holmbäck. 

Anställda på kansliet 
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 % under hela året. 

Ekonomi  
Resultatet för 2019 blev ett överskott på 336 417 kr (2018 blev ett underskott på - 211 000 

kr).  

Av intäkterna bestod 1 250 000 kr av återbäring och bidrag för ett regionalt kansli från 

Naturskyddsföreningens riksförening (2018: 1 022 000). Övriga intäkter var projektpengar 

från Länsstyrelsen. Föreningen fick 115 000 kr från Länsstyrelsen för att bedriva 

guideverksamhet i Länsstyrelsens naturreservat och 28 000 kr för riksföreningen i 

projektbidrag för att genomföra en filmvisning i mars. Länsförbundet fick också 70 398,01 kr 

från Föreningen Rädda Järvafältet eftersom de under året beslutade att lägga ner föreningen. 

Under året har styrelsen arbetat för att minska verksamhetens kostnader. Vi blev uppsagda 

från våra lokaler hos Studiefrämjandet efter 2,5 år. Kansliet finns nu i Bagarmossens folkets 

hus i Bagarmossen där vi flyttade in i slutet av maj. Hyran blev betydligt lägre efter flytten. 

Länsförbundet har även bytt bokföringsbyrå under året, vilket har lett till minskade utgifter. 

Ytterligare en anledning till det goda resultatet i år är att vi fick mer pengar än vi hade räknat 

med från riksföreningen för vårt regionala kansli. 

Representation 

Internt 

Vid riksföreningens länsordförandeträff 23-24 mars i Stockholm representerades 

länsförbundet av Beatrice Sundberg. Vid träffen på hösten, 19-20 oktober i Tällberg, Dalarna, 

representerades länsförbundet av Beatrice Sundberg och Christina Nordlind Hejdenberg. 
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Gudrun Hubendick var också närvarande men representerade då styrelsen för riksföreningen. 

På rikskonferensen i Kristianstad 11-12 maj representerades länsförbundet av Beatrice 

Sundberg. 

 

Externt 

Beatrice Sundberg har representerat länsförbundet i samarbetsgruppen för Igelbäcken och i 

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

Beatrice Sundberg representerade föreningen på två möten i ett projekt som brittiska 

ambassaden initierat som handlar om att göra Stockholm mer pollinerarvänligt. 

Beatrice Sundberg representerar föreningen i Länsstyrelsens grupp som arbetade med den 

regionala handlingsplanen för skog som resulterade i en nulägesrapport.  

Beatrice Sundberg representerade länsförbundet när Länsstyrelsen bjöd in aktörer till 4 

workshoppar under våren om skarv som mynnade ut i Länsstyrelsens förvaltningsplan för 

skarv. 

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 Klimatforum. 

Beatrice Sundberg representerade föreningen på två-dagars konferensen Nationella 

skogsprogrammet som Skogsstyrelsen bjöd in till. 

Beatrice Sundberg representerade länsförbundet på ett lanseringsseminarium på Länsstyrelsen 

för ”Handlingsplan för grön infrastruktur”. 

Utbildning och seminarier 

21 mars:   

Filmvisning - ”När skogen tystnar” på BioRio, Hornstull. En unik möjlighet att se äventyraren 

Marcus Aspsjös film. Före filmen berättade Malin Sahlin, sakkunnig om skog på 

Naturskyddsföreningen, om utmaningarna för den svenska skogen. Leo Rudberg, vice 

ordförande för Fältbiologerna höll ett brandtal om miljön och naturen. Kvällen arrangeras av 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, BioRio samt Fältbiologerna med stöd av 

projektpengar från riksföreningen. 170 biobesökare fyllde lokalen, både medlemmar och icke 

medlemmar, tack vare bl a annonsering i lokala medier. 

25 oktober och 8 november:  

Kurs - Sociala medier - så använder man de effektivt. Två kvällar med lärare Maria Westman. 

Genomgång av våra vanligaste sociala medier. Vilka sociala medier passar för vilka 

målgrupper, vad man skall tänka på innan man börjar, hur man planerar sin närvaro och 

budskap i sociala medier, hur mycket arbete det innebär m m. Tid för diskussion och frågor.  

Första tillfället var det mest teori, andra gången var praktisk i datasal. Ett 15-tal inspirerade 

deltagare. Vi fick låna lokaler av Studiefrämjandet i Brygghuset, Odenplan. 
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9 november: 

Kretsträff - En lördag där 8 kretsstyrelser och representanter för styrelsen i länet deltog för att 

dela erfarenheter, tips och idéer. Totalt 16 personer. Mycket uppskattad dag av de närvarande. 

11 november: 

Seminarium - Länsförbundet arrangerade ett seminarium tillsammans med Samfundet St Erik 

och Stockholmskretsen på ABF-huset med temat ”Hur påverkar klimatförändringarna 

Stockholm?”. Talare var bland annat Staffan Laestadius, representanter från Länsstyrelsen 

och Stockholms stad samt Maria Bergström från Länsförbundet. Seminariet avslutades med 

en politikerdebatt med representanter från Region Stockholm och Stockholms stad. Cirka 180 

personer kom och lyssnade. 

Verksamhetsutveckling 
Länsförbundets verksamhetsutvecklare Karin Schmidt har anordnat seminarierna och 

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

layoutarbete bl a programbladet för 7 kretsar i länet, undervisat webbredaktörer samt arbetat 

med upphandling och planering av kansliets flytt till Bagarmossen.  Karin har också spridit 

riksföreningens kampanjer och aktuell information på Facebook och i Månadsbladet. Stöttat 

och träffat kollegorna i nätverket av verksamhetsutvecklare på övriga regionala kanslier i 

landet.  

Kommunikation 

Hemsida och Facebook 

Föreningens hemsida uppdaterades av Karin Schmidt, liksom vårt Facebook-konto. Ett 

Facebook-evenemang publicerades inför filmvisningen den 21 mars. Vår Facebooksida hade i 

slutet av 2019 ca 610 följare och 570 personer som gillade sidan. Hemsidan hade 7620 

besökare under året. 

Månadsbladet 

Månadsbladet är föreningens nyhetsbrev som gavs ut med 10 nummer 2019. Hela upplagan 

distribueras som e-post till ca 480 personer och publiceras dessutom på länsförbundets 

hemsida. Beatrice Sundberg har varit ansvarig utgivare och Karin Schmidt redaktör.  

 

Länsförbundet i media 

Pressmeddelanden 

Två pressmeddelanden skickades ut under året. Båda handlade om Cykelkarnevalen den 22 

september. De finns att läsa på hemsidan. 

 

Debattartiklar  

Replik i Nacka-Värmdöposten om Östlig förbindelse i februari. 

Inom Nätverket mot Förbifart Stockholm publicerades en debattartikel i Expressen i 

november där länsförbundet var en av 25 undertecknare. 
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Medlemskap i andra föreningar 
Länsförbundet är medlemmar i Förbundet för Ekoparken som har ca 50 st 

medlemsorganisationer.  

Storstockholms naturguider  
Verksamheten Storstockholms naturguider (SSNG) är nu inne på sitt sjuttonde år. Vi guidar 

varje söndag året runt med undantag för de större helgerna. Därtill gör vi turer på andra tider 

beroende på beställningar och önskemål. Avgiften för deltagande i vårt ordinarie program var 

under året 100 kr för icke medlem och 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen. Alla under 

18 år har deltagit utan kostnad. 

Guidningar mm 

Under 2019 (2018) har Storstockholms naturguider genomfört 97 (94) olika aktiviteter varav 

76 (71) ingått i den ordinarie programverksamheten. Deltagarantalet har på dessa turer varit i 

snitt 22 (20) deltagare/tur med som mest 71 (70) deltagare. Det var på guidningen 19 maj på 

Gröna kilarnas dag i Rydboholm, en tur särskilt önskad och betald av kretsarna i Vaxholm, 

Täby och Österåker. 

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

Totalt har verksamheten haft ca 2050 (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 17 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 kontakten med allmänheten som SSNGs guidningar och specialuppdrag 

inneburit 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. 

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 i februari 2020 uppnått 2174 (2055) 

gillanden (årets ökning ca 10 per månad) och 2294 följare. 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.  

http://www.utinaturen.nu/
https://naturkartan.se/sv/stockholmslan
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Samtliga programblad (7 stycken) har under året spritts per mejl till 355 prenumeranter, med 

papperspost 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 två turer, Biologiska mångfaldens dag med tre turer, Parkernas dag i 

Stockholms stad samt Gröna kilarnas dag (71 deltagare). 

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: Järfälla, Haninge, Tyresö och Stockholm 

Stockholm vatten och avfall (kulturfestivalsguidningar med vattenperspektiv) 

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

Personalaktivitetsorganisatörer: KTH Relocation, Riksdagen, Försäkringskassan samt 

Hellasgården 

Föreningar: SPF Seniorerna (Klimatföredrag), Dalens koloniförening (trädgårdstur). 

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

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

P4 Stockholm Verksamhetsledaren intervjuad om parker och humlor i ett tiominuters inslag. 

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj 
På biologiska mångfaldens dag var Beatrice Sundberg med på ett evenemang anordnat av 

brittiska ambassaden på Gärdet i Stockholm. Flera ambassadörer och andra inbjudna fick 

möjlighet att så frön på en liten bit av Gärdet så att det stora fältet skulle innehålla fler 

blommor. 

Under dagen anordnade Stockholms stad en dag vid Björkhagen för att uppmärksamma 

mångfalden. Beatrice, Ronny Fors och Maria Bergström deltog. Riksföreningen var också på 

plats och Per Bengtson fick möjlighet att prata om pollinerarnas viktiga roll för Isabella 

Lövin, Per Holmberg och Ewa Larsson, alla MP som kom förbi evenemanget.  

Länsförbundet hade även flera guidade turer under dagen inom ramen för Storstockholms 

naturguider. 
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Gröna kilarna och Gröna kilarnas dag den 19 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 i september. Temat var svaga samband för friluftslivet. Några 

markägare var inbjudna och en representant för Fastighetsverket pratade om skogsbruk. 

Gröna kilarnas dag genomfördes den 19 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. Gruppen hade ingen 

verksamhet under 2019. 

Cykelgruppen leds av Cécile Everett.  

Söndagen den 22 september genomfördes Sthlm Cykelkarneval med start och slut på Norrbro. 

Datumet innebar att eventet låg inom European Mobility Week och just denna dag var även 

Internationella bilfria dagen vilket användes i kommunikationen för att rikta fokus på hållbara 

transporter och aktiv mobilitet.  

 

På Norrbro bjöds på musik, BMX-show, prova-på-cyklar, pimp-my-bike med mera från 

klockan 11.00. Aktiviteter var schemalagda och en professionell speaker påannonserade de 

olika inslagen. Klockan 14.00 rullade karnevalståget iväg genom staden i den förutbestämda 

rutten, turen leddes av våra volontärer samt av polis.  

 

Några av våra samarbetspartners var Stockholms stad, Cykelfrämjandet, Vartex, 

Trafikutredningsbyrån och Move by Bike. Gruppen som arrangerade karnevalen arbetade 

aktivt för nära samarbeten för att stärka eventet, skapa en hållbar ekonomi, nå ut till fler och 

engagera en bredare publik. Många kontakter har tagits och detta fortsätter inför 2020.  

Medial uppmärksamhet fick länsförbundet bland annat i intervju i P4 Stockholm (två inslag) 

och i artikel i DN. 

 

Klimatgruppen sammankallas av Lasse Vretblad. 

Gruppen gjorde mallar för insändare med lokal anknytning inför EU-valet. Ca hälften av alla 

kommunala beslut påverkas av EU. Fokus för insändarna var på trafik, bekämpningsmedel, 

hållbara städer och plast. Mallarna kom ut på Naturkontakt och mejlades till styrelseledamöter i 

kretsarna och hela klimatnätverket. De var med i Månadsbladet och skickades också till 
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KlimatSverige. Gruppen fick en insändare med i DN åsikt om plast och i lokaltidningar i och 

utanför länet om bekämpningsmedel samt om trafik. 

 

Klimatgruppen deltog i Klimatriksdagens EU Climate Vision på Debaser Hornstull 4/5 där 

Naturskyddsföreningens granskning av Sveriges medlemmar i EU parlamentet presenterades, 

vilket ledde till många bra diskussioner.  

 

Klimatgruppen deltog också på Klimatfestival i Vintervikens trädgård 31/8. 

Vintervikens trädgård anordnade en klimatfestival med aktiva föreningar, privatpersoner, 

konst och musik.  

http://vinterviken.com/event/klimatfestival-whats-next/?rd=20190831 

Tillsammans med Cykelgruppen och handla miljövänligt gruppen hade klimatgruppen ett 

marknadsstånd med material om grupperna och vad man själv kan göra för att minska 

klimatförändringen. Många kom förbi och pratade. 

Klimatsakkunnig Caroline Westblom från riks var med på ett seminarium.  

 
Global week of Climate strike 20-27 sep. Bagarmossens Folket Hus hade lokal klimatvecka med 

olika möten mm. Gruppen hade ett bord i entrén hela veckan med material om klimatgruppen, vad 

man kan göra för klimatet mm (återanvändning från Klimatfestivalen).  

Många från gruppen deltog även gemensamt i den stora demonstration 27/9. 

 

Några från gruppen deltog i Naturskyddsföreningens helgseminarium på Tollare 2-3 nov där 

de bl a var med på ett möte med Klimatnätverket med Anders Friström.  
 

Andra möten/event som medlemmar från gruppen har deltagit i: 

EU-valdebatt / Klimatsverige 15 maj 

Demonstration Fridays for Future 29 nov 

Fria Pensionärers demo i Kungsträdgården 6 april 

Att lära sig att dö i Antropocen, Roy Scranton, Bagarmossens Folketshus 18/10 

 

Internutbildning: 

19/3 gruppdiskussion om att leva klimatvänligt. Vad är ett gott liv? Två böcker ”Ancient 

Futures” och ”Prylbanta” användes som inspiration.  

 

23/4 möte om juridiska processer med Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik som 

berättade om vilken lagstiftning som kan vara aktuell vid lagliga aktioner mot stater, 

kommuner och företag. Mycket intressant föredrag med utblickar mot internationella fall och 

vårt eget Preemraff mm. 

 

22/10 David Kihlberg, Chef för klimat och juridik från Naturskyddsföreningens rikskansli 

pratade på temat: Dags att öka tempot i klimatomställningen. Om den aktuella politiska 

statusen på klimatområdet i Sverige.  

 

Rapporter mm som gruppen har tagit del av och diskuterat: 

Klimatpolitiska rådets rapport. 

Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan (Naturvårdsverket) 

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan. 

Naturskyddsföreningens rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara 

energisystem” 

Stockholms Klimathandlingsplan 2020-2023 och Stockholms Miljöprogram 2020-203 

Flygpratarguiden 

http://vinterviken.com/event/klimatfestival-whats-next/?rd=20190831
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Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 

Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 

Regional plan för infrastruktur för förnyelsebara drivmedel och elfordon  

Rapport från KSL om EU:s inflytande på kommuner och landstings dagordningar 

Göteborgs klimatplan 

 

Remissvar mm som gruppen har varit med att bidra till: 

Länsstyrelsen rapport ”Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045” 

Stockholms Klimathandlingsplan 2020-2023 och Stockholms Miljöprogram 2020-2023. (Vi 

skickade in denna 2020, men diskuterade och skrev det mesta 2019.) 

 

Brev till politikerna i Stockholm 

Gruppen gjorde en granskning av Stockholm övergripande klimatmål ”Fossilbränslefritt 

Stockholm 2040 och ett brev med 7 förslagspunkter skickades till politikerna i Stockholm: 

Stockholm stad vill vara fossilfritt 2040. Men Stockholm har långt kvar till att uppfylla det 

löftet.  

 

Exemplen på motioner och mail skickat av gruppmedlemmar under året: 

Motion till Friskis och Svettis om stopp för träningsresor med flyg 

Klimatfrågar skickades till Politik på Plattan (politikerdebatt anordnad av Stadsteatern) 1/9 

Kommentar i Ring P1 om EU valet. 

Mail till Ica om flygresor.  

Stoppa utbyggnaden av Preemraff (Naturskyddsföreningens kampanj) 

Kräv att politikerna håller sina egna klimatlöften (Naturskyddsföreningens kampanj) 

Motion till Unionen om att ta bort rabatt på flygresor och semesterboende i utlandet för 

medlemmar. 

Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn (mailkampanj) 

Delat ut dörrhängare om klimatet/EU valet. 

Konsumentföreningen Stockholm, motion Coop ska tar bort flygresor från sitt 

lojalitetsprogram 

Mejl till mataffärerna i Skärholmstrakten angående matsvinnet 

 

Klimatgruppen har en FB grupp som har varit vilande. Två personer från Klimatgruppen har 

under året blivit administratörer och nu är sidan mer levande.  

Gruppen har haft 11 möten: 22/1, 20/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6, 20/8, 17/9, 21/10, 19/11, 11/12 

 

Klimatgruppen växer 

Gruppen har blivit större under året. Runt 10 nya medlemmar har kommit till våra möten och 

cirka hälften ingår nu i kärngruppen som kommer till möten och deltar i gruppens 

diskussioner och olika projekt.  

 

Länsförbundets medverkan i olika nätverk 
Beatrice Sundberg är sammankallande för nätverket Ny grön stad. Totalt 2 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. 
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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 året har Länsförbundet arbetat mer med Tvärförbindelse Södertörn tillsammans med 

bl a Huddingekretsen. En namninsamling startades, främst i informationssyfte samt en 

Facebooksida och en hemsida http://tvarnitsodertorn.se 

  

Yttranden 2019 
Remissvar på Länsstyrelsens rapport ”Klimat – och energistrategi för Stockholms län 2020-

2045”. (oktober) 

Remissvar på Länsstyrelsen plan ”Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län, 

förvaltningsperiod 2020-2024”. (november) 

Remissvar kring Länsstyrelsens ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 

elfordon”. (november) 

 

 

http://tvarnitsodertorn.se/

