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

Kontakt: Carin Enfors, Michael Åkerberg,    

   
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017 
  

ORGANISATIONSNUMMER: 802402-5101  
 
 
 

STYRELSELEDARMÖTER Styrelsen har haft följande sammansättning:  
 
Ordföranden:     Carin Enfors, Michael Åkerberg 
Kassör:       Lars Franzén  
Sekreterare:    Ewa Tuneback 
Övriga ledamöter:   Linda Irebrand, Per-Ola Björn, Jörgen Franzén          

  
Revisorer har varit:   Roland Jidling, Inga Jidling, Lars-Åke Sundblad (suppleant) 
 
Valberedning:     Christina Lindahl (sammankallande), Ingemar Jonsson  

 
 

 

MÖTEN  

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten inklusive årsmötet och 1 st icke protokollförda 
möten (Vi hade en utflykt till Verkaviken) 
 
 
YTTRANDEN / REMISSER / SKRIVELSER 
 
Bevaka planer och miljö/naturärenden i kommunen och i angelägna fall lämna yttranden 
Styrelsen har under året yttrat sig skriftligt över remisser eller liknande i följande fall: 

• Synpunkter på detaljplan för Husby-Tegelhagen 

• Synpunkter på planerad bergtäkt på fastigheten Kvarnnibble 2:53 i Upplands-Bro kommun. 

• Fråga till kommunen angående gummigranulat 

 
 
PROGRAMAKTIVITETER:  

Vi genomförde under året följande aktiviteter:  

 

Kretsens årsmöte 29 mars onsdag  

Fågelutflykt till Hjälstaviken 22 april lördag 

 

Fågeltornskampen, Broängarna 6 maj lördag  

Natursnokarna: Småkryp och insekter 21 maj söndag 

Följ med på en sommarexkursion bland blommande hagtorn och flygande insekter 

4 juni söndag med Upplands entomologiska förening 

 

De vilda blommornas dag, Norra Stäksön 18 juni söndag   

Natur- och digitalfotokurs, hur du hanterar kamerans möjligheter och lär dig ta bättre bilder  

26 augusti lördag 

Svampens dag, i en närliggande skog 3 september söndag  

Natursnokarna: Skogens skafferi 17 september söndag 

https://upplands-bro.naturskyddsforeningen.se/
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Kom och mingla med oss, korvgrillning m.m. 17 september söndag  

Natursnokarna: Hur förbereder sig naturen för vintern?  1 oktober söndag 

Örnar, Broängarna 3 december söndag   

 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Deltagit (passivt) i Trädgårdsmarknad på Lövsta Gård 

Svarat på frågor (via telefon och mail) från medlemmar. 

Annonserat kretsens aktiviteter på/i kommunens hemsida, ubro.se, Mitt i Upplands-Bro och Upplands-
Bro Bladet. 

 
Vi har på hemsidan och i programmet informerat om vår verksamhet, visioner och mål. 
https://upplands-bro.naturskyddsforeningen.se. 
 

Vi har även en Facebook-grupp där vi lägger in vårt program och annan information! 

 
Willys i Bro är en Bra Miljöval-butik. Vi har kontrollerat att butiken uppfyller kriterierna för miljömärket. 
Kontroll enligt riksföreningens redovisningsmall har skett och rapporterats till riksföreningen. 
 
Vi har också informerat om andras verksamhet som ligger oss nära, på vår hemsida:  
https://upplands-bro.naturskyddsforeningen.se.  
Detta inkluderar vår samarbetspartner Studiefrämjandet. 
 
Styrelsen har fått hjälp av arbetsgrupperna, följande två grupper finns/fanns:  
- handla miljönvänligt / butiksinventering,  
- floraväkteri  
 
Den tidigare gruppen ”plangrupp” är nu vilande. 
Syftet med arbetsgrupperna är att få fler involverade i arbetet och samtidigt utnyttja kompetensen. 
 
 
FLORAVÄKTERI och FÅGELOBSERVATIONER  
Vi har här och var i kommunen sällsynta kärlväxter som är nationellt rödlistade och därmed utrot-
ningshotade. 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 genomfört sådan bevakning, men också informerat/sökt intresserade på vår hemsida. 
Totalt rapporterades i artportalen 2017 från kommunen, 290 arter av kärlväxter.  
Artportalens fågellista har också varit välbesökt 2017, och det noterades över 11 000 rapporter, varav 
197 unika arter.  
Dessa har inte bara inrapporterats av naturskyddsföreningens medlemmar. 
 
 
MEDLEMSANTAL 
Föreningen hade den sista december 2017, 681 medlemmar inräknat familjemedlemmar (År 2016 var 
det 672 medlemmar)  
 
 
SLUTORD 
Vi i styrelsen tackar medlemmar och andra för deras deltagande i föreningens aktiviteter. 
 


