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Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro  www.naturskyddsforeningen.se/upplands-bro org. nr. 802402-5101  

Kontakt: Per-Ola Björn, Michael Åkerberg,  
               Cecilia Nielsen 

  

   
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012 
  
 
ORGANISATIONSNUMMER: 802402-5101  
FONDKONTONUMMER I HANDELSBANKEN: 6903 – 404 069 223  
 
 
STYRELSELEDARMÖTER  Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 
Ordförande:     Per-Ola Björn  
Kassör:       Lars Franzén  
Övriga ledamöter:   Olof Olsson 
        Cecilia Nielsen 

Michael Åkerberg 
Suppleant:          Carin Enfors 

  
Revisorer har varit:  Roland Jidling  

Inga Jidling  
 Berit Sundblad (suppleant) 

Valberedning:    Lars-Åke Sundblad  
Christina Lindahl  
 
 

MÖTEN  

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten inklusive årsmötet och 2 st icke protokollförda 
möten (Vi hade en utflykt och vid ett tillfälle klistrade vi adressetiketter och frimärken på 
programmet) 

 
YTTRANDEN 
 
Insändare ihop med SNF i Håbo, bl a angående "Vardagsmotion",  

 
Styrelsen har under året yttrat sig skriftligt över remisser eller liknande i följande fall: 
 

 Detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby  2:1 M.FL. (RINGVÄGEN) 

 Detaljplan för Örnäs 1:1 

 Viby 19:1 m.fl.  Brunna industriområde 

 Detaljplaneprogram för Hästsportanläggning ( del av BRO-ÖNSTA 2:10 m.fl.) 

 Veckholms skjutfält 

 Angående tillstånd till mellanlagring slam från Käppala avloppsreningsverk på 
fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1 i 

 
 
PROGRAMAKTIVITETER (VÅR OCH HÖSTPROGRAMMET):  
 
Vi genomförde under året följande aktiviteter:  

KRETSENS ÅRSMÖTE / KRETSSTÄMMA 

21 Mars ONSDAG, kl. 19:00 i Hembygdsgården Klint i Bro 
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GRANHAMMARPARKENS UGGLOR 

28 Mars ONSDAG, kl. 18:30  

 

FÅGLAR – VÅRMORGON VID TIBBLEVIKEN   

21 April LÖRDAG, kl. 09:00  

 

NATURSNOKARNA JÄRFÄLLA OCH UPPLANDS-BRO – Vårtecken och nya små lamm 

22 April SÖNDAG, kl. 10:00  

 

FÅGELSKÅDNINGENS DAG / VÅRFÅGLAR PÅ NATURRESERVATET BROÄNGARNA  

6 Maj SÖNDAG, kl. 06:15    

 

KOM OCH MÖT SOMMAREN I LEJONDALS NATURRESERVAT  

10 Juni SÖNDAG, kl. 09:00 

 

NATURFOTO-SAFARI OCH DIGITALFOTOKURS – Hur du hanterar kameran och lär dig ta bättre 

bilder 

19 Augusti SÖNDAG, kl. 10:00 (vi håller på i ca 2-3 timmar) 

 
ÅTERINVIGNING AV LEJONDALS NATURRESERVAT  
15 september LÖRDAG  
 
ÖRNAR 
2 December Söndag 

 

På vår Önrutflykt fick vi besök av journalist och fotograf från tidningen Sveriges Natur som gjorde 
ett reportage om vår utflykt. http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-1/vyer-med-
vida-vingar 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Järfälla haft aktiviteter för "Natursnokarna i 
Järfälla och Upplands-Bro".  
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för familjer med barn mellan 6-12 år.  
Dessa aktiviteter har varit ganska välbesökta.   

Vi i Naturskyddsföreningen har engagerat oss för Säbyholm (skolan har flyttat), där vi främst vill att 
de naturvärden som finns i området bevaras och är fortsatt tillgängliga. 
 

Vi har på hemsidan och i programmet informerat om vår verksamhet, visioner och mål: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/upplands-Bro. 
 
Vi hjälpte riksföreningen med att inventera Willys i Bro då de satsade på att bli en miljömärkt 
butik 2010, detta har under 2011 och 2012 fortsatt med ett par stickprovsinventeringar. 
 
Vi har också informerat om olika delar av vår verksamhet, och även andras verksamhet som 
ligger oss nära, på vår hemsida:http://www.naturskyddsforeningen.se/upplands-bro 
Detta inkluderar vår samarbetspartner Studiefrämjandet. 
 
Vi har under 2012 fortsatt vårt samarbete med Studiefrämjandet. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-1/vyer-med-vida-vingar
http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2013-1/vyer-med-vida-vingar
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/upplands-Bro
http://www.naturskyddsforeningen.se/upplands-bro
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Styrelsen har under året inrättat arbetsgrupper för beredning av ärenden på uppdrag av 
styrelsen.  
Följande fyra grupper inrättades;  
- plangrupp  
- natursnokarna 
- handla miljönvänligt/butiksinventering,  
- floraväkteri  
Syftet med arbetgrupperna var att få fler medlemmar involverade i arbetet och samtidigt 
utnyttja kompetensen. 
 
FLORAVÄKTERI  
 

Vi har här och var i kommunen sällsynta kärlväxter som är nationellt rödlistade och därmed  
utrotningshotade. För att få veta hur bestånden av vissa av dessa, de s k floraväktararterna 
utvecklas, behöver vi en kontinuerlig (årlig) uppdatering av läget.  
Vi har själva, främst Michael, genomfört sådan bevakning, men också informerat/sökt intresserade 
på vår hemsida. 
 
 

MEDLEMSANTAL 
 
Föreningen hade den sista december 2012, 566 medlemmar inräknat familjemedlemmar (År 
2011 var det 564 medlemmar)  
 

 
SLUTORD 
 

Vi i styrelsen tackar medlemmar och andra för deras deltagande i föreningens aktiviteter 
 
 


