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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 2014 
  
 
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:   Carin Enfors 
        Linda Irebrand 

Michael Åkerberg          
  

Revisorer har varit:   Roland Jidling  
Inga Jidling  

 Lars-Åke Sundblad (suppleant) 
 
Valberedning:     Christina Lindahl  

Ingemar Jonsson (suppleant)  
 
 

MÖTEN  

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten inklusive årsmötet och 1 st icke protokollförda 
möten (Vi hade en utflykt till Hebbo) 

Vi har också: 
 

 Deltagit i samråd angående anläggande och drift av hamn för mottagning av berg i 
Kalmarviken samt berglager. 
 

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

 Vattenplan för Upplands-Bro kommun 

 Säbyholm detaljplaneprogram 

 Överklagat beslut om utvidgat strandskydd för 12 kommuner 

 Ådö detaljplan 

 Remiss från Länsstyrelsen gällande förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-

Bro kommun. Kretsen har överklagat länstyrelsens beslut om det utvidgade strandskyddet i 

kommunen. 
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PROGRAMAKTIVITETER (VÅR OCH HÖSTPROGRAMMET):  
 

Vi genomförde under året följande aktiviteter:  

 

NATURSNOKARNA JÄRFÄLLA OCH UPPLANDS-BRO / VI BYGGER HUMLEHOLKAR 

23 Mars SÖNDAG   

 

KALLELSE TILL KRETSENS ÅRSMÖTE / KRETSSTÄMMA 

26 Mars ONSDAG  

 

FÅGLAR / VÅRMORGON VID TIBBLEVIKEN   

12 April LÖRDAG  

 

FÅGELTORNSKAMPEN, BROÄNGARNA 

3 Maj LÖRDAG   

 

NATURSNOKARNA JÄRFÄLLA OCH UPPLANDS-BRO / FÅGLAR OCH FÅGELHOLKAR 

10 Maj LÖRDAG 

 

DE VILDA BLOMMORNAS DAG / SKOGEN VID LILLSJÖN OCH ÖRNÄSSJÖN.  

15 Juni SÖNDAG   

 

NATTFJÄRILAR MED LARS IMBY 

24 Augusti SÖNDAG DENNA BLEV INSTÄLLD. 

 

 

SVALGARNS NATURRESERVAT / GAMMELSKOG 

13 September LÖRDAG  

 

KLIMATSMART MATLAGNING  
1 oktober ONSDAG 17.30- ca 21.00, I samarbete med Sigtunakretsen. 

 

FLYTTFÅGLAR VID BROÄNGARNA 
5 Okt SÖNDAG  

 

ÖRNAR  
7 December SÖNDAG   

 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

 
Vi har under 2014 genom en enkät gjort en politikerutfrågning inför valet. Vi har sammanställt svaren 
till den, samt spridit den i lokal media och på vår hemsida.  
 

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 har också träffat SNF i Järfälla för att diskutera en samverkan mellan kretsarna. 
 
Vi har på hemsidan och i programmet informerat om vår verksamhet, visioner och mål: 
http://www.upplands-Bro.naturskyddsforeningen.se/ . 

http://www.upplands-bro.naturskyddsforeningen.se/
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Vi hjälpte riksföreningen med att inventera Willys i Bro då de satsade på att bli en miljömärkt butik 
2010, detta har under 2011, 2012, 2013 och 2014 fortsatt med kontroller enligt riksföreningens 
redovisningsmall och rapporterats till riksföreningen. 
 
Vi har också informerat om olika delar av vår verksamhet, och även andras verksamhet som ligger 
oss nära, på vår hemsida: http://www.upplands-Bro.naturskyddsforeningen.se/ 
Detta inkluderar vår samarbetspartner Studiefrämjandet. 
 
Vi har under 2014 fortsatt vårt samarbete med Studiefrämjandet. 
 
Styrelsen har fått hjälp av arbetsgrupperna, följande fyra grupper finns:  
- plangrupp  
- natursnokarna, som under året har upphört 
- handla miljönvänligt/butiksinventering,  
- floraväkteri  
 
Syftet med arbetgrupperna var att få fler involverade i arbetet och samtidigt utnyttja kompetensen. 
 
FLORAVÄKTERI och FÅGELOBSERVATIONER I  
 
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. 
Totalt rapporterades i kommunen i artportalen av kärlväxter 100 arter och av svampar 40 arter under 
2014. Svalan eller artportalens fågellista har varit relativt välbesökt 2014. Kommunen kom på 10:e 
plats i länet och det noterades 195 arter. Då inte bara inrapporterade av naturskyddsföreningens 
medlemmar. 
Svalan eller artportalens fågellista har varit relativt välbesökt 2014. Kommunen kom på 10:e plats i 
länet och det noterades 195 arter. Då inte bara inrapporterade av naturskyddsföreningens 
medlemmar. 
 
 
MEDLEMSANTAL 
 
Föreningen hade den sista december 2014, 661 medlemmar inräknat familjemedlemmar (År 2013 
var det 594 medlemmar)  
 
 
SLUTORD 
 
Vi i styrelsen tackar medlemmar och andra för deras deltagande i föreningens aktiviteter 
 
 

http://www.upplands-bro.naturskyddsforeningen.se/

