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Verksamhetsberättelse kalenderår 2016  

Internt: 

Styrelsen bestod från årets början till stämman 2016 av ordinarie ledamöter: 

Eva Dannstedt Branting ordf, Staffan Lundquist kassör, Lisa Lundin, Pascale 

Lacroix, Leif Branting och suppleanter Karin Kjellberg och Gun Svedman. Gun 

avled tyvärr under mandatperioden Adjungerad fram till årsmötet var Martin 

Olofsson. 

Efter stämman 2016 har styrelsen bestått av ordinarie ledamöter: Eva 

Dannstedt Branting ordf, Leif Branting kassör, Mona Naeslund sekreterare och 

Martin Olofsson. Suppleanter har varit Elisabeth Blomberg och Lena Anderfelt. 

13 styrelsemöten har ägt rum under kalenderåret, varav 11 under 

verksamhetsåret, inklusive kretsstämma. 

Kretsen hade vid ingången av 2016 ca 670 medlemmar, en ökning. (Vid 

ingången till 2017 hade vi 726 medlemmar, en glädjande ökning) 

Ganska många deltaganden vid länsträffar och SNF-seminarier. 

Ganska många träffar med olika förvaltningspersoner inom kommunen, en del 

av lobbying-karaktär. 

Deltagande på ett antal externa seminarier. 

Deltagit i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholms län), en 

landstings-process. 

Sökt och fått bidrag (12 000 kr)för Apollo-projektet, som inkluderat 

Fjärilshelgen. Inköp av slåtterbalk har också möjliggjorts. 

Sökt, men inte fått bidrag för Skogsriket Södertörn. 

Ett stort brevutskick i början av året gjordes till alla medlemmar med bilagd 

enkät om intresse, vilket gav bra resultat. Uppföljande utskick till nya 
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medlemmar har skett kontinuerligt, tyvärr med uppehåll under en period okt-

nov, då byte av medlemsregister mankerade. 

Remissyttranden över några planer bl.a. Landsortsfarleden till Södertälje.  

Angående detaljplan Källberga fick vi till stånd en extra inventering av del av 

området. Vi har också yttrat oss negativt över inert-deponi i Grödby, med 

massor från Norvik. 

Överklagat strandskyddsdispens på Yxlö och fått Länsstyrelsen att upphäva 

dispensen.  

Ett medlemsmöte anordnades på begäran, men uppslutningen var mycket 

liten. Mycken energi lades på detta. 

 

Utåtriktad verksamhet: 

Ambitionen att ha arbetsgrupper, kallade ”Satelitgrupper” har inte fungerat så 

bra. Det är fråga om Naturgrupp, Apollogrupp och Natursnokar. 

Arrangerade teaterföreställningen ”Grismanifestet” 24/3, glädjande 

uppslutning från Ungdomsfullmäktige. 

Satte upp ”Grodvarnings-skyltar” på kända grod-passager, detta fick gott 

genomslag. 

Vandring/exkursion 1:a maj, med deltagare från länsorganisationens 

Skogsgrupp. Detta födde en idé om ”Skogsriket Södertörn”. Flera möten med 

anledning av detta. 

Fjärilshelgen i juni, med dithörande uppföljningar. Mycket god uppslutning vid 

bra väder. 

Apollodagen ägde rum 16 juli 

Fagning av Pettsons hage har genomförts av några personer. 

Slåtter av Pettsons hage har också genomförts av några personer, nu med hjälp 

av slåtterbalk. 
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Röjning av de viktigaste områdena i anslutning till kalkbrottet i Stora Vika 

genomfördes av ett större antal personer. Ett flertal kontakter med 

markägarna tagna. 

Bomässa 26-27 augusti. Hade tema strandskydd och många aktiviteter. Fick 

hjälp av SNF-riks och Mårten Wallberg. Införskaffade bl.a. profilkläder. 

Anordnade naturvårdsinsats på Muskö, med hjälp av Bo Eknert. 

Norvikfrågan avslutad i Sverige, i och med Högsta domstolens avslag om 

prövning. En möjlig fortsättning kan ske i EU-domstolen, men då inte med 

utsikt att stoppa hamnutbyggnaden. 

Ett område, Stenbyskogen, räddades från avverkning tack vare NNF och 

enskilda personer. Det är nu till stor del klassat som Biotopskyddsområde av 

Skogsstyrelsen. 
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