
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem 

Verksamhetsberättelse för år 2014
(avser tiden från 1 januari till 31 december 2014) 

Medlemmar
Enligt medlemsregistret hade vi i början av år 2014 totalt 1 758 medlemmar. Vid slutet 
av året hade antalet ökat till 1 944. Av dessa var 1 073 st. fullbetalande (inklusive två 
hedersmedlemmar, Bertil Dahlby och Kurt Hermelin), 870 st. var familjemedlemmar och
en var ständig medlem. 

Styrelsens sammansättning
Ordförande Jan Govella
Vice ordförande Arne Söderbom
Sekreterare Harald W Thorburn 
Kassör Els-Mari Eliasson
Ordinarie ledamöter Hasse Andersson

Minna Mäkelä
Helene Sjölund

Suppleanter Barbro Hammar
Sven Persson
Rolf Ekberg
Emeli Cronholm (fr.o.m. kretsstämman 2014)

Posterna, utom ordförandens, fördelades vid konstituerande styrelsemöte.

Ekonomi
Ekonomin är god. En kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska läget har gjorts vid 
styrelsemötena. På våra konton fanns: pg 13 193 kr och på bankkontona 52 618 kr. 
Våra totala tillgångar är 65 811 kr och vi fick ett underskott på 1 895 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 ”Sov, lek och ät giftfritt hemma och i förskolan” 
har kretsen haft tio protokollförda styrelsemöten. Vi har deltagit i två länsträffar, tre 
sammankomster med Inanna Familjeförening och minst fyra möten med 
Hågelbygruppen.

Hågelby
Den 11 mars 2014, fem dagar innan vårt årsmöte, beslöt Botkyrka kommun och 
Familjen Lindgren AB att avbryta sitt samarbete om Hågelby Familjepark.
Kommunen har legat lågt med Hågelbyfrågan, bl.a. på grund av riksdagsvalet.
Trots allt motstånd som vi bjudit på har kommunen utlyst en markanvisningstävling för 
nya intressenter. Den bevakas kontinuerligt av oss.
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För den sjuåriga kampen och insatserna belönades ordföranden vid riksstämman med 
en silverfalk och ett hedersmedlemskap från riksföreningen.

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

Yttranden
  9 januari Kagghamra hamn
16 januari Hågelby, detaljplan för del av familjeparken 24-04
12 mars Synpunkter på Heliodal i Salem

Överklaganden
19 oktober Heliodal, antagande av detaljplan

Verksamheter
Stort engagemang har lagts ned i huvudsak på programpunkter, på fågelmatningen i 
Tullinge samt på arbetet med att bevaka Hågelbyområdet mot ny exploatering.

Övrig medverkan och deltagande
Även i år har vi förmedlat kunskap om fåglar hos Inanna Familjeförening och medverkat
vid holkbyggen. Med barn och föräldrar vandrade vi runt och inventerade fåglar i 
barnens egentillverkade holkar. En natursnoksvandring för barn och föräldrar runt 
Brosjön ordnades, 40 st. deltagare kom.
Under höstlovet inbjöds vi att medverka till att sprida kunskap om fåglar och insekter för 
skollediga barn. Tillsammans med entomologen Urban Wahlstedt blev det två mycket 
lyckade dagar för ca 25 barn varje gång.

Kretsen inbjöds av SFI i Tumba (Svenska För Invandrare) att introducera svensk natur 
för eleverna. Med hjälp av häftet ”90 svenska arter på 14 språk” fick de ca 27 eleverna 
en möjlighet att lära lite om natur och miljö.

Ordföranden deltog i ”Klimatriksdagen”, världens första klimatriksdag i Norrköping, där 
syftet var att lyfta klimatfrågan inför riksdagsvalet 2014.

Vi och våra grannkretsar ska tillsammans med kommuntjänstemän i Botkyrka, 
Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje utarbeta en kommunsamverkan över 
gränserna för att stärka och bevara den Gröna Bornsjökilen. Fyra möten har hållits.

Kretsen arrangerade ett miljömöte för Grödinge Båtklubb för att öka kunskapen om 
Östersjöns känslighet. Tillsammans med prof. Hans Elwing från Göteborgs Universitet 
fokuserade vi på kemikalier och båtbottenfärger. Mer än 40 medlemmar deltog i en 
lyckad kväll. Även kommunens miljöinspektör Rode Edén närvarade.

Kretsen deltog i en platsbesiktning av Kagghamra Hamns avfallsanläggning 
tillsammans med tre länsstyrelserepresentanter, miljöinspektörer ifrån Botkyrka och 
Nynäshamn samt ordföranden i Olberga Villaägareförening. Hamnen hade ansökt om 
utökad verksamhet.
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Exkursioner och programverksamhet
Två nummer av programbladet Gärdsmygen har getts ut. Förutom årsmötet fanns 14 
programpunkter. Totalt kom 298 besökare (41 fler än året innan). En del av den 
glädjande ökningen kan spåras till att mer än 60 barn deltagit på våra gemensamma 
aktiviteter med Inanna Familjeförening. En helt ny och uppskattad programpunkt för 
barn var bergsklättringen som Rolf Ekberg ordnade. Hasse Anderssons och Birgit 
Svenssons spännande och lärorika föredrag med vältagna naturbilder blev välbesökta.

Enligt traditionen hölls en grötkväll med bra uppslutning. Kerstin och Harald Thorburn 
samt Els-Mari Eliasson stod för god gröt, kaffe och bakverk. Senare blev det bildvisning 
och trevlig samvaro.

Alla programpunkter gjordes i samarbete med Studiefrämjandet Söderort.

Vår webbplats
Rolf Ekberg, vår webbredaktör, uppdaterar kontinuerligt vår hemsida. Ett nytt rekord 
slogs även under 2014 och platsen är mer välbesökt än någonsin. Under 2014 har
19 732 personer besökt sidan, en ökning med 906 st. sedan 2013. Det man läser mest 
är programpunkter, artiklar och yttranden. Dessutom har sidan om fågelmatningen vid 
Tullinge strand (Kungsbergsmaden) ökat i popularitet.

Övriga händelser
Kommunen har bekostat och låtit anlägga en mycket fin gärdesgård runt Hörningsnäs-
ängen.

Vi får alltfler samtal om exploatering i olika delar av kommunen där boende uttrycker sin
ilska över vad kommunen gör eller tänker göra. 

Arbetsgrupper

Programgruppen
Roland Hansson, vår genuine naturvän och programmakare gick hastigt bort på 
försommaren. Vi är tacksamma för att vi fått lära känna Roland. En vän med 
många strängar på sin lyra. För oss var han pålitlig, trogen och skicklig att redigera
våra program.
Han återupptäckte den rödlistade bergscikadan i Huddinge och vid Hågelby. Det 
är en värdefull art för ett fortsatt bevarande av Hågelbys herrgårdslandskap.

Hela styrelsen har fungerat som programkommitté. Textbidragen har samordnats av 
Sven Persson. Efter Rolands bortgång fick vi hjälp med redigeringen av höstprogram-
met av länsförbundets Karin Schmidt. En värdefull insats, men vi kan inte räkna med att
det blir en permanent lösning. (Hon har dock även medverkat vid vårprogrammet 2015.)

Skogsgruppen
har varit vilande.

Ängs- och hagegruppen
Stort tack till Kurt Hermelin, ansvarig för Hörningsnäsängens bevarande och för att den 
blivit den vackra äng som vi nu har. Vi gläds åt den fina gärdesgården som nu omger 
hans verk. Gruppen är tyvärr underbemannad. Fler behövs vid fagning och slåtter. Trots
två extra arbetsdagar får vi för lite utfört, i genomsnitt kommer det fyra deltagare per 
dag. Vid flera tillfällen har Kurt åkt till ängen för att arbeta helt ensam.
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Hågelbygruppen
Se sammanfattning Hågelby på sid. 2.

Fåglar
För sjunde året i rad genomförde vi en fågelinventering under 24 timmar vid Dalkarlsäng
i Salems kommun under ledning av Hasse Andersson. Vi såg och hörde 64 arter, ett bra
resultat om man jämför med tidigare år. Under dessa år har antalet pendlat mellan 55 
och 65 arter. En ny art för inventeringen blev bläsand.

Vinterfågelmatningen vid Tullinge strand har blivit ett återkommande inslag sedan fem 
år. De senaste åren sker det i samarbete med Botkyrka kommun. Föreningen 
ombesörjer utfodringen och kommunen står för kostnaderna. Drygt 20 fågelarter brukar 
besöka matningen innanför p-platsen nära Sunnanvägen. Ett par möten med 
representanter från miljöförvaltningen har skett under året, och vi har fått gehör för en 
utveckling av matningen. En större fröautomat kommer att byggas, marken under 
matningen ska förbättras samt en informationsskylt sättas upp.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
Uttran den 6 mars 2015

Jan Govella Arne Söderbom
Ordförande Vice ordförande

Els-Mari Eliasson Harald W Thorburn
Kassör Sekreterare

Hasse Andersson Minna Mäkelä
Ord. ledamot Ord. ledamot

Helene Sjölund
Ord. ledamot
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