
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Verksamhetsberättelse för år 2012
(avser tiden från 1 januari till 31 december 2012)

Medlemmar
I medlemsregistret hade vi vid början av år 2012 totalt 1724 medlemmar. I slutet av året 
2012 sjönk antalet till 1706 st. D v s. 952 fullbetalande och 753 familjemedlemmar och 
en ständig medlem. 

Styrelsens sammansättning
Valda av årsmötet 2012. 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

Helene Sjölund  (Sundborger)
Minna Mäkelä

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 71022 kr vid årets utgång. 
Den största utgiftsposten under det gångna året var Hågelbyfilmen som finansierades 
med bidraget på 15 000 kr från riksföreningen. De sedvanliga utgifterna för Gärdsmygen
är annars de återkommande tyngsta utgifterna. 

Möten
Utöver årsmötet har kretsen haft 9 protokollförda styrelsemöten, samt 3 informella 
arbetsmöten, i samband med flytten till Studiefrämjandet och Gärdsmygen.

Hågelby
En kontinuerlig bevakning har skett av Hågelbyområdets utveckling. Hågelbyfilmen 
”Änglamark eller Nöjespark” blev klar och premiärvisades i Tumba på Xenter, för ca 80 
besökare, diskussioner uppstod efteråt. 

En DVD med filmen har skickats till landshövdingen Chris Heister, till alla partier och till 
kommundirektören i Botkyrka, med ett följebrev. Länkarna till filmen finns på vår 
hemsida på Vimeo samt Youtube och har setts av mer än 700 tittare.

Till Hågelby-manifestationen i september kom det mer än 70 deltagare, tal hölls av 
kretsens ordförande samt Länsförbundets vice ordf. Margareta Olofsson och filmen 
visades på nytt.
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Ett intressant fenomen är att några skolprojekt och universitetsarbeten, examensarbeten
har gjorts i spåren av vår ”kamp”.

Styrelsen riktar ett stort tack till Gunilla Nuse och Carl-Henrik Ramsay som med sin 
utmärkta blogg om Hågelby, entusiasm och undersökande journalistik medverkat till 
överklaganden och opinionsbildning. 

Yttranden, överklaganden, bevakning
Kretsen har yttrat sig genom:

- Överklagan av kommunfullmäktiges beslut i Botkyrka den 14/6 antagna Detaljplan  för 
del av Familjeparken Hågelby, Botkyrka kommun
    
- Kompletterande överklagan, av Länsstyrelsens beslut om upphävande av  
Strandskydd i sjön Aspen.

- EU anmälan om misstänkt gynnande av enskild näringsidkare.

- Yttrande över Svartkällskogens naturreservat 2012-04-30

- Synpunkter på förslag ”Restaurering av Kyrksjön i Grödinge, Botkyrka kommun”

- Synpunkter till Länsstyrelsen gällande översyn av utvidgat strandskydd i Botkyrka
    

Motioner: Inga motioner har inkommit.

Verksamheter
Stort engagemang har lagts ned inom i huvudsak på Gärdsmygen med programpunkter.
Fågelmatningen i Tullinge har genom Hasse Andersson slagit väl ut och uppskattas av 
såväl fåglar som av stora och små skådare.

Övrig medverkan och deltagande
Styrelseledamöter har närvarit på länsstämman samt 4 kretskonferenser, d v s två 
rådslag, en kretsstämma och en stämma om klimatnätverket. Dessutom en konferens 
om strandskydd och en om nätverket för miljörätt anordnade av rikskansliet. Vi deltog 
även på Botkyrkas hållbarhetsdagar. Vice ordförande deltog i en kurs om svamp och 
tickor anordnad av Nynäshamns Naturskyddsförening, med en teorikväll och en 
fältexkursion. 
Vid ett tillfälle har ordf. intervjuats i tidningen Mitt I om sjöfåglarnas minskande antal i 
Östersjön. Ordförande medverkade vid två tillfällen i Södertäljekretsens temadagar om 
vatten med föredrag om världens vatten och varför är Östersjön så känslig. 
  
Exkursioner och programverksamhet
Två nummer av Gärdsmygen har getts ut i samarbete med Naturskyddsföreningen i 
Huddinge. Förutom årsmötet fanns 15 programpunkter. Totalt kom 257 besökare (en 
minskning med 34 besökare) på våra egna aktiviteter i programmet. 

Bland programpunkterna fanns exkursioner, Natursnokar och bildvisningar. En nyhet för 
året har varit en fågelcirkel som Hasse Andersson och Jan Poppe Govella höll i, vid 8 
tillfällen för 20 deltagare.
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Enligt traditionen hölls en grötkväll med bra uppslutning. Vi tackar Kerstin och Harald 
Thorburn som stod för en härlig gröt, kaffe och ekologiska bakverk. Senare blev det 
bildvisning och trevligt samkväm.

Vår webbplats
Rolf Ekberg, vår webbredaktör har förbättrat vår hemsida. Den är mer välbesökt än 
någonsin, ca 40 besökare per dag. Under 2012 har 11064 besökt sidan, en ökning med 
3370 st sedan 2011. Rekordet uppmättes under december med 1294 besök. Det man 
läser mest är programpunkter, artiklar och yttranden. Dessutom har sidan om 
fågelmatningen vid Tullinge strand (Kungsbergsmaden) blivit mycket populär.

Arbetsgrupper:

Programgruppen. Hela styrelsen har ingått och har haft ett flertal möten. Resultatet är 
två trevliga och välbesökta program. Åter igen ett speciellt tack till Sven Persson och 
Roland Hansson. Dessutom tack till Hasse Andersson för sitt stora engagemang och 
nedlagt arbete med exkursioner och välbesökta föredrag.

Skogsgruppen har genom möten deltagit i kommunens, Parkförvaltningens skogsgrupp
tillsammans med flera andra föreningar, informerats och bevakat gallringar och 
skötselplaner. Projektsamarbetet över kommungränserna fortsätter framgångsrikt för att 
stävja olaglig terrängkörning.   

Ängs- och hagegruppen. 
Även i år har Kurt Hermelin, underbemannad gjort berömvärda insatser för 
Hörningsnäsängens bevarande. Trots två extradagar är det för få som sluter upp för 
bevarandet av ängen.         
Vi måste få fler att komma till fagning och slåtter. 

Fåglar
Dygnsinventeringen vid Dalkarlsäng (NO) Bornsjön som skulle genomföras för 4:e året i 
rad fick avbrytas då vädrets makter var emot oss. Ihållande regn och kraftig blåst 
förstörde möjligheterna. 1 juni 2013 kör vi igen.

Resultatet kommer att redovisas på vår hemsida, i Gärdsmygen och i Södertörns 
fågelklubbs skrift. 

Föreningens vinterfågelmatning vid Tullinge strand är en stor framgång, för fåglar, stora 
och små skådare. Botkyrka kommun står för frökostnaderna och Hasse utför matningen.
Ett bra exempel på samarbete mellan Naturskyddsföreningen och kommunen. Planer 
finns på en liten förflyttning av matningen, så att stigen inte passerar matningen så nära 
och stör fåglarna.

Planer finns på en flyttning av matningen några meter, för att ej störa fåglarna.

Dagfjärilar och småkryp
Kurt Hermelin har gjort ett glädjande fynd av bergscikada i Botkyrka, vid Sturehov.
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Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
Uttran den 6 mars 2013

Jan Govella Arne Söderbom
Ordförande Vice ordförande

Els-Mari Eliasson Harald W Thorburn
Kassör Sekreterare

Hasse Andersson Helene Sjölund
Ord. ledamot Ord. ledamot

Minna Mäkelä
Ord. ledamot
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