
Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem

Verksamhetsberättelse för år 2015
(avser tiden från 1 januari till 31 december 2015)

Medlemmar

Enligt medlemsregistret hade vi i början av år 2015 totalt 1 944 medlemmar. Vid slutet 
av året var antalet 1946. Av dessa var 1098 st. fullbetalande (inklusive två 
hedersmedlemmar, Bertil Dahlby och Kurt Hermelin), 847 var familjemedlemmar och en
var ständig medlem. 

Styrelsens sammansättning

före årsmötet efter årsmötet
Ordförande Jan Govella Jan-Peter Falk
Vice ordförande Arne Söderbom Arne Söderbom
Sekreterare Harald W Thorburn Harald W Thorburn
Kassör Els-Mari Eliasson Els-Mari Eliasson
Ordinarie ledamöter Hasse Andersson Hasse Andersson

Minna Mäkelä Bo Ljungberg
Helene Sjölund Helene Sjölund

Suppleanter Barbro Hammar Barbro Hammar
Sven Persson Sven Persson
Rolf Ekberg Rolf Ekberg
Emeli Cronholm Emeli Cronholm

Jan Govella
Susanne Govella

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 vid årets slut: pg 11 827 kr och på 
bankkontona 132 506 kr. Våra totala tillgångar är 144 333 kr och vi fick 
ett överskott på 79 529 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. Orsaken till den stora ökningen av tillgångarna på bankkontot är att vi fick en 
donation i december. När Botkyrkapartiet avvecklades hösten 2015 så donerade det 
sina kvarvarande medel till vår förening. Beloppet var 91 216 kr.
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Möten

Utöver årsmötet (med programpunkten ”Sillgrisslor och havsfåglar på Stora Karlsö”) har
kretsen haft elva protokollförda styrelsemöten. Vi har deltagit i två länsträffar. Ett antal 
förberedande möten har hållits med Dinkha Elia och medarbetare på Inanna 
Familjeförening samt med Jessica Sjögren, ansvarig på Hågelby.

Samråd, yttranden, överklaganden, bevakning

Kretsen har yttrat sig i följande ärenden:
Yttranden
2015-03-13 Prästviken, detaljplaneförslag för del av Eriksberg 2:27
2015-03-30 Planförslag nr 80-47 Karlskronaviken
2015-12-12 Brinkbäckens naturreservat
Överklaganden
2015-05-17 Överklagande till Regeringen, miljödepartementet av ”Upphävande av 

strandskydd inom förslag till detaljplan för Karlskronaviken, 80.47 i 
Salems kommun” (tillsammans med Friluftsfrämjandet)

2015-09-29 Överklagande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 2936-15 
gällande antagande av detaljplan för Heliodal, Salem plan 80-59

Hågelby
Trots allt motstånd som vi bjudit har kommunen utlyst en markanvisningstävling för nya 
intressenter, men den var ännu vid årsskiftet ej avgjord. Den bevakas kontinuerligt av 
oss.

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

Jan Peter Falk och Jan Poppe Govella deltog i ett direktsänt lokalradioprogram för 
Botkyrka. Temat var föreningsverksamhet: ”Vad gör Naturskyddsföreningen i Botkyrka 
och Salem?”.
I samband med invigningen av Hälsans stig i Tullinge medverkade vi längs vandringen. 
Information och svar på naturfrågor gavs till deltagarna.
Hasse Andersson och Bo Ljungberg har deltagit i redaktionsarbetet för en kommande 
bok som redovisar resultat från dagfjärilsinventeringen i Sörmland.

Exkursioner och programverksamhet

Två nummer av programbladet Gärdsmygen har getts ut. Höstprogrammet gjordes 
denna gång som ett dubbelsidigt A4-blad. Det trycktes och adresserades utan kostnad 
för kretsen av Studiefrämjandet. Förutom årsmötet genomfördes 15 programpunkter. 
Totalt deltog 356 besökare, 58 fler än året innan. Dessutom kom ca 300 besökare till 
Reflexnatten som var ett samarbete mellan tre föreningar.

Hasse Anderssons föredrag med bilder av fjärilar blev välbesökt.
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Trädgårdsdag på Hågelby
Vi deltog 9 maj på trädgårdsdagen genom medverkan av Kurt Hermelin som visade och
berättade om olika växter och blommor. Jan ”Poppe” Govella pratade miljöfrågor med 
besökarna. Urban Wahlstedt visade och berättade livfullt om getingar och andra 
insekter. Urban hade med sig sina fina modeller i stor skala av olika insekter, som 
uppskattades särskilt av familjer med barn.
Skördedagen på Hågelby
19 september var planerad men ställdes in på grund av den kommande Reflexnatten på
Hågelby. Den krävde mycket kraft och samordning med Inanna Familjeförening och 
Noow samt med musiker, sångare, dansare och andra aktörer.
Reflexnatten på Hågelby
den 3 oktober drog ca 250–300 deltagare. Inanna-föreningens barn och föräldrar hade 
tillverkat ca 200 olikfärgade fåglar i reflexmaterial, som prydde tempelkullens träd. Barn 
och vuxna gick runt och lyste med ficklampor på de fantastiska fåglarna. Sång, tal och 
javanesisk melodisk musik strömmade ut till besökarna i natten.
40-årsfirande
Lördagen den 21 november firade vår krets sitt 40-årsjubileum på Bergianska 
trädgården. Botkyrkas kommunbiolog Britta Ahlgren inledde med en guidning bland de 
tropiska växterna. Efteråt gick alla 39 deltagarna till det gamla växthuset, som numera 
är kafé och restaurang. Vi tittade på bilder från de år som varit och åt lunch. Bland 
deltagarna fanns de som var med när föreningen startades, och ett tiotal före detta 
styrelseledamöter. Det var flera deltagare som inte sett varandra på åtskilliga år som nu
fick återknyta till gamla minnen.
Grötkväll
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. Antalet besökare 
var år 2013 18 826 st., år 2014 19 732 st. och år 2015 19 226 st.
Antalet besök per månad varierade 2015 från 1 212 till 2 068 som var det högsta antalet
hittills. Besökarna var mest intresserade av första sidan och programmet men också av 
lokala notiser, alger och fågelmatningen vid Maden.
Vi fick också många klick på de fina bilderna som Hasse m.fl. bidragit med.

Övriga händelser

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

Utanför det ordinarie programmet gjorde styrelsen två utflykter. Den 25 maj gjorde sju 
personer en lunchtur med båt på Tullingesjön. Vi fick bl.a. se en storlom. Den 25 juni  
seglade fem personer till Stora Sandböte strax öster om Ornö. Denna ö är en donation 
till Svenska Naturskyddsföreningen och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.
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Arbetsgrupper

Programgruppen
Hela styrelsen har fungerat som programkommitté. Textbidragen har samordnats av 
Sven Persson. Kontakter om slutredigering och tryck har skötts av Jan-Peter Falk.
Vi har fått hjälp av Karin Schmidt på länsförbundet med layout. Vi är mycket nöjda med 
hennes insats.
Skogsgruppen deltog i ett ”skogsinformationsmöte” med Anna Avilov, skogs- och 
naturvårdsförvaltare på Botkyrka kommun.
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 för lite utfört. I genomsnitt kommer det fyra deltagare 
per gång. Vid flera tillfällen har Kurt åkt till ängen för att arbeta helt ensam.
Hågelbygruppen
Se sammanfattning Hågelby på sid. 2.
Fåglar
För åttonde året genomförde vi en fågelinventering under 24 timmar vid Dalkarlsäng i 
Salems kommun under ledning av Hasse Andersson. Vi såg och hörde 64 arter, samma
som året innan, 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 knölsvan.
Fågelmatningen vid Tullinge strand
Under vintermånaderna jan–mars och okt–dec höll vi igång matningen i samarbete med
Botkyrka kommun. Vi utfodrar och kommunen står för kostnaderna. Efter förslag från 
oss har kommunens snickare byggt en stor fröautomat vid utfordringsplatsen. Drygt 20 
fågelarter brukar besöka matningen innanför p-platsen nära Sunnanvägen.
Bornsjökilen
Länsförbundet och vi jobbar vidare på en kommunövergripande samverkan mellan 
berörda kretsar, Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje, för att rädda och 
bevara Bornsjökilen. Jan Govella och Bo Ljungberg har deltagit i möten under året.

Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
Tullinge den 9 mars 2016

Jan-Peter Falk Arne Söderbom Els-Mari Eliasson
Ordförande Vice ordförande Kassör

Harald W Thorburn Hasse Andersson Bo Ljungberg
Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot

Helene Sjölund
Ord. ledamot

4


	 Naturskyddsföreningen i Botkyrka–Salem
	 Medlemmar
	Styrelsens sammansättning
	Verksamheter
	Exkursioner och programverksamhet


