
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem 

Verksamhetsberättelse för år 2013
(avser tiden från 1 januari till 31 december 2013) 

Medlemmar
I medlemsregistret hade vi vid början av år 2013 totalt 1706 medlemmar. Vid slutet av 
året hade antalet ökat till 1758 st. Av dessa är 1007 st. fullbetalande inklusive två st 
ständiga hedersmedlemmar, Bertil Dahlby och Kurt Hermelin samt 749 st. 
familjemedlemmar. 

Styrelsens sammansättning
fram till stämman 2013 efter stämman

Ordförande Jan Govella samma
Vice ordförande Arne Söderbom samma
Sekreterare Harald W Thorburn samma
Kassör Els-Mari Eliasson samma
Ordinarie ledamöter Hasse Andersson samma
 Helene Sjölund samma
 Minna Mäkelä samma
Fältbiologernas repr. vakant
Suppleanter Barbro Hammar samma
 Sven Persson samma
 Rolf Ekberg samma
 
Posterna, utom ordförandens, fördelade enligt de konstituerande styrelsemötena.

Ekonomi
Ekonomin är god. En kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska läget har gjorts vid 
styrelsemötena. På våra konton fanns: pg 17 735,25 kr och på bankgiro 47 287,00 kr
Våra totala tillgångar är 65 022 kr och vi fick ett överskott på 4 132 kr. 
Den största enskilda utgiftsposten under året har varit för vårt program Gärdsmygen. 
Mindre utgifter har förekommit för traditionella verksamheter som fagning, slåtter och 
grötkväll.

Möten
Utöver årsmötet med programpunkten Klimat, elenergi och elbilar (med förevisning och 
tillfälle till provkörning av en elbil) har kretsen haft tio protokollförda styrelsemöten samt 
två programmöten. Vi har deltagit i två länsträffar, två möten med kommunens förening-
samordnare om möjligheter till bidrag, två sammankomster med Inanna Familjeförening,
ett möte med kommunens skogsansvariga Anna Avilov och minst sex möten med 
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Hågelbygruppen. Vi har även deltagit i ett vattenvårdsmöte på Himmerfjärdsverket och 
ett samrådsmöte angående nya översiktsplanen i Botkyrka. Vi har förevisat en elev 
Hörningsnäsängen för ett examensarbete.   
Kretsen har deltagit i en tvådagarskurs i Järna om föreningsutveckling och 
konflikthantering.
Vi deltog i ett ”verksamhetsrådslag” i Södertälje [, ett arrangemang av länsförbundet (?)]
och i ett möte med Salems politiker, samt ett möte med Trafikverket om väg 225. 
Kretsen deltog i invigningen av den nya raststugan ”Naturporten” på Lida.

Hågelby
Den fristående Hågelbyguppen bestående av Gunilla Nuse, Carl Henrik Ramsay och 
kretsens ordförande har lagt ned mycket tid på att utforma yttranden och överklaganden
under året som gått. Styrelse och medlemmar vill speciellt tacka Gunilla Nuse och Carl 
Henrik Ramsay för deras utomordentliga insatser. De har resulterats i att Nacka 
tingsrätt och regeringen biföll våra överklaganden av kommunfullmäktiges beslut den 14
juni att anta detaljplanen och regeringens förbud om att upphäva strandskyddet. Av 
Botkyrka kommun har regeringen fått beskedet att projektet är nedlagt och 
vidarebefordrat det till EU-kommissionen. Emellertid har en ny detaljplan utformats och 
ett yttrande inskickats av oss.
Vidare har projektets tilltänkta finansiärer Adolfsen Group fått viss information under 
året samt fått filmen ”Hågelby - Änglamark eller Nöjespark” på CD.

Filmen har hållits tillgänglig på Youtube och Vimeo och setts totalt 1173 gånger, på 
Youtube 907 och på Vimeo 266 gånger.

Samråd, yttranden, överklaganden, bevakning
Kretsen har yttrat sig i följande ärenden:

Samråd
Förslag till nya områden av riksintresse för friluftslivet gällande Bornsjön, 2013-10-16.
Ett möte med Miljöpartiet i Salem.

Yttranden
Synpunkter på planförslaget för Rönninge centrum, 2013-02-13 och detaljplanen, 2013-
08-31.
Synpunkter på detaljplan för Karlskronaviksområdet, sydvästra Rönninge, 2013-02-20.
Remissvar på den reviderade detaljplanen för del av familjeparken, 24-04, 2013-05-16.
Tilläggsyttrande till denna, 2013-07-21.
Synpunkter på föreslagen översiktsplan 2040 för Botkyrka, 2013-11-20.

Länsstyrelsen
Begäran om förlängd svarstid angående den nya detaljplanen, 2013-12-19.
Synpunkter gällande översyn av utvidgat strandskydd i Botkyrka, 2013-01-06.

EU-kommissionen
Kretsens yttrande över Botkyrka kommuns svarsskrivelse till EU, ärende S.A.35087, av 
ombudet advokatfirman Lindahl KB daterad 2012-09-28 med 5 bilagor, 2013-03-12.

Motioner:
Inga motioner har inkommit.
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Verksamheter
Stort engagemang har lagts ned i huvudsak på Gärdsmygen med programpunkter, på 
fågelmatningen i Tullinge samt på arbetet med att bevara Hågelbyområdet mot 
exploatering. 

Övrig medverkan och deltagande
I februari ordnade vi ett välbesökt föredrag på Tumba bibliotek med David Jonstad som 
skrivit boken Kollaps, livet vid civilisationens slut.
Vi har informerat om fåglar hos Inanna Familjeförening och medverkat vid holkbyggen. 
Vi har vandrat runt med barn och föräldrar och inventerat fåglar och holkar, samt hållit 
föredrag hos föreningen om ”Varför Östersjön är så känslig” på Botkyrkas 
Hållbarhetsdagar.
 I samverkan med Fältbussen, kommunens rullande naturskola, anordnades en 
bäversafari och programpunkten ”Arkeolog för en dag”. Vi deltog i en diskussionspanel 
anordnad av kommunen ”Ett gott liv - ett hållbart liv”. 

Exkursioner och programverksamhet
Två nummer av Gärdsmygen har getts ut i samarbete med Huddinge 
Naturskyddsförening. Förutom årsmötet fanns 15 programpunkter. Totalt kom 257 
besökare (34 färre än året innan) på våra egna aktiviteter i programmet. Alla 
programpunkter gjordes i samarbete med Studiefrämjandet Söderort.

Bland programpunkterna fanns exkursioner och bildvisningar. Ett lärorikt besök var hos 
Norsborgs vattenverk, där Olle Svedberg visade hur Stockholms dricksvatten framställs.
En nyhet för året var ett lyckat besöket hos jämtgetsuppfödaren Anders Rising med 22 
deltagare. 
Enligt traditionen hölls en grötkväll med bra uppslutning. Vi tackar Kerstin och Harald 
Thorburn samt Els-Mari Eliasson, som stod för god gröt, kaffe och härliga bakverk. 
Senare blev det bildvisning och trevligt samkväm.

Vår webbplats
Rolf Ekberg, vår webbredaktör uppdaterar kontinuerligt vår hemsida. Nytt rekord har 
satts även under 2013 och platsen är mer välbesökt än någonsin. Under 2013 har 
15 826 personer besökt sidan, en ökning med 4 762 st. sedan 2012. Högsta 
månadsantalet uppmättes under november med 1 829 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 deltagit i parkförvaltningens skogsgrupp i Botkyrka.

Ängs- och hagegruppen
Även i år har Kurt Hermelin gjort berömvärda insatser för Hörningsnäsängens. Gruppen
är emellertid underbemannad. Vi måste få fler att komma till fagning och slåtter. Trots 
två extra arbetsdagar får vi för få som sluter upp för bevarandet av ängen.
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Två dagar utfördes fagning och två dagar slåtter av i genomsnitt fyra deltagare

Hågelbygruppen
Se sammanfattning Hågelby sid 2.

Fåglar
Vi genomförde även i år, den 1 juni, den traditionella dygnsinventeringen av fåglar vid 
Dalkarlsäng i Salem. Det var femte året som vi bemannade fågeltornet från kl. 00.00 till 
24.00 och noterade alla arter. Totalt blev det 55 arter, en förhållande låg siffra för 
inventeringen. Eventuellt påverkades resultatet av regn under eftermiddagen och 
kvällen. Vi var åtta tappra skådare under dygnet. En ny art för denna dygnsinventering 
noterades, nämligen göktyta.
Roligt att vi kan genomföra detta en gång per år, framför allt då detta endast sker på två
platser i landet (Salem och Vuollerim).

I mitten av april höll föreningen i en traditionell kvällsexkursion till Skårby – 
morkulleafton.

Under vintern håller vi i fågelmatningen vid Tullinge strand. Hasse Andersson har sett 
till att fåglarna har tillräckligt med frön och talg. I januari–mars besöktes matningen av 
en blandad skara fåglar, där en stor flock bergfinkar, enstaka rödhakar, bofinkar, 
trädkrypare och stenknäck tillhörde det roligaste. Även flera Tullingebor uppskattade 
matningen, som sker i samarbete med Botkyrka kommun. Från oktober har vi varit 
igång igen, men då kommunen då inledde restaurering av Tullingemaden har 
fågelrikedomen uteblivit.

Dagfjärilar och andra småkryp
Kurt Hermelin har hittat bergscikada i Hågelbyområdet i Botkyrka.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
Uttran den 4 mars 2014

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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