
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Verksamhetsberättelse för år 2011
(avser tiden från 1 januari till 31 december 2011)

Medlemmar
Glädjande nog har medlemsantalet ökat även under det senaste året. Enligt 
medlemsregistret hade vi vid början av år 2011 totalt 1 622 medlemmar. Under året  
ökade det totala antalet till 1 724 st. D.v.s. 972 fullbetalande och 751 familje-
medlemmar och en ständig medlem. Det är en ökning sedan föregående år med 
glädjande 102 st.

Styrelsens sammansättning
Valda av årsmötet 2011. Posterna (utom ordf.) fördelade enligt det konstituerande 
styrelsemötet:
Ordförande Jan Govella
Vice ordförande Arne Söderbom
Sekreterare Harald Thorburn 
Kassör Els-Mari Eliasson
Ordinarie ledamöter Hasse Andersson

Minna Mäkelä
Helene Sundborger

Fältbiologernas repr. August Grahn
Suppleanter Barbro Hammar

Sven Persson
Ekatherine Lagovardos
Rolf Ekberg

Ekonomi
En kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska läget har gjorts vid styrelsemötena. 
Ekonomin är god. Våra totala tillgångar är 72 679 kr varav 15 000 kr är projektpengar 
som kommer att utnyttjas för en film om Hågelby. Bortsett från projektpengarna hade 
vi ett överskott på 3 778 kr. 

De största utgiftsposterna under det gångna året var för programbladet Gärd-
smygen samt inköp av en bärbar dator och en videoprojektor.

Möten
Utöver årsmötet har kretsen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt informella 
arbetsmöten för programplanering och inför kursen ”Steget Före” (se nedan).

Remisser, överklaganden, bevakning
Kretsen har under det gångna året lämnat in ett överklagande över Botkyrka 
kommuns avsikt att upphäva strandskyddet för ”del av familjepark Lindhov 15:24”. 
Dessutom ett samrådsunderlag angående utökat tonnage i Kagghamra hamn. 
I Salem fyra remissvar: samrådssvar har skickats till kommunen angående detalj-
planerna för Solliden, Heliodal, Rönninge centrum och Ersboda naturreservat.

Motioner: Inga motioner har inkommit.

Filminspelning



Kretsen håller på att ta fram en film i kampen om bevarandet av Hågelby. Arbetet görs
av filmaren Mathias Monarque och Jan Govella. Filmen håller på att redigeras och 
beräknas vara klar i mitten av april 2012.

Övrig medverkan och deltagande
Kretsen har deltagit vid länsförbundets kretskonferens och haft ett ombud på läns-
stämman. Dessutom deltog en person på riksföreningens kurs om den nya plan- och 
bygglagstiftningen, på länsförbundets seminarium om strandskydd och vid Miljörätts-
nätverkets kurs i samma ämne. En deltagare var med på en heldag ordnad av 
Klimatnätverket.

Vi deltog även på Botkyrkas hållbarhetsdagar.
Södertörnskretsarnas samarbete resulterade i en efterlängtad skoglig invente-

ringskurs, ”Steget Före”, med en teorikväll och en fältdag. Vi var sex kretsar i detta 
samarbete, initierat av oss. Det blev två lärorika dagar med biologen Mats Karström.

Exkursioner och programverksamhet
Två nummer av Gärdsmygen har getts ut i samarbete med Naturskyddsföreningen i 
Huddinge. Förutom årsmötet hade vi 15 ”egna” programpunkter. Totalt kom 291 
besökare (en ökning med 52 besökare) på våra egna aktiviteter.

Lars Hesslegård lyckades attrahera 40 besökare med sin populära mineralvandring
på Stora Vika. Programpunkterna har varierat mellan exkursioner och bildvisningar.

Till Natursnokarnas uppstart kom det glädjande tio barn och fem vuxna. Det blev en
uppskattad dag genom Minna Mäkeläs och Helene Sundborgers försorg.

Vår traditionella grötkväll genomfördes med bra uppslutning. Förutom gröt ingick 
bildvisning och trevligt samkväm.

Vår webbplats
Rolf Ekberg, vår webbredaktör, har även i år lyckats att öka antalet besök på vår 
hemsida. Den är aktuell och intressant och mycket välbesökt. Under 2011 har 7 694 
besökare tittat in, ca 800 besökare i månaden. Sammanlagt sedan starten augusti 
2010 har vi haft 11 254 besök. Det man läser mest är programpunkter, artiklar och 
yttranden. Dessutom har sidan om fågelmatningen vid Tullinge strand (Kungsbergs-
maden) blivit populär.

Arbetsgrupper:

Programgruppen. Hela styrelsen har ingått och haft ett flertal möten. Resultatet är 
två trevliga och välbesökta program. Vi tackar Roland Hansson för nedlagt arbete vid 
redigeringen.

Skogsgruppen har till viss del varit vilande eftersom Hågelbyprojektet tar mycket kraft
och tid. Steget Före-kursen i september och deltagande i Botkyrka kommuns skogs-
grupp har hållit oss uppdaterade. – En skrivelse skickades till Botkyrka kommun till 
försvar för jätteekarna vid bussterminalen vid Hallunda centrum. Där planerades att 
alla träd skulle tas bort i samband med en ombyggnad.

Ängs- och hagegruppen. Under Kurt Hermelins uppskattade ledning har kretsen 
utfört fagning och slåtter under två dagar på våren och två på sommaren. Det har 
resulterat i några fler deltagare jämfört med tidigare. Detta har hänt under året på 
Hörningsnäsängen: Kraftledningen i södra kanten av ängen är borttagen. Fagningen 
utfördes av 9 personer. Den 20 maj upptäcktes en ny orkidé för Botkyrka, Sankt Pers 
nycklar, 350 m söder om ängen (inom naturreservatet). Besök gjordes av Läns-
styrelsen och en finländsk  grupp som arbetar med naturbetesmarker. I mitten av juli 
påträffades åtta stycken sexfläckade bastardsvärmare (rödlistad art) flygande på 
ängen. Slåttern utfördes av 7 personer.



Fåglar
Dygnsinventeringen vid Dalkarlsäng (NO Bornsjön) genomfördes för fjärde året i rad i 
månadsskiftet maj-juni. 65 arter sågs eller hördes från kl. 0:00 till 24:00. Några nya 
arter för inventeringen var havsörn, svartsnäppa och stjärtmes. Resultatet redovisas 
på vår hemsida, i Gärdsmygen och i Södertörns fågelklubbs skrift. Hasse Andersson 
planerade och sammanställde resultatet.

Vi har under ledning av Hasse Andersson startat en vinterfågelmatning vid Tullinge 
strand. Vintern 2011/12 är andra året för matningen och nu har vi fått med Botkyrka 
kommun som samarbetspartner. Planer finns på en utökning av matningen.

Dagfjärilar och andra småkryp
Sörmlandsinventeringen av dagfjärilar, som avslutades 2009, håller på att samman-
ställas i bokform. Någon tidsplan är ännu inte fastställd. Hasse Andersson medverkar 
till viss del i sammanställningen.

En exkursion på temat dagfjärilar och gräshoppor genomfördes i Salem med gott 
resultat. Eldsnabbvingar och rikligt med cikadavårtbitare gladde deltagarna.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
Uttran den 14 mars 2012

Jan Govella Arne Söderbom
Ordförande Vice ordförande
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