
Verksamhetsberättelse för år 2018
(avser tiden 1 januari - 31 december 2018) 

Medlemmar

Vi hade under år 2018 totalt 1 064 fullbetalande medlemmar plus 823 familjemedlemmar och en 

ständig medlem. 
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Utöver årsmötet har kretsen haft 11 protokollförda styrelsemöten. Vi har deltagit i två 
länsträffar. Våra styrelsemöten har vi i Harbrostugan. Vi har planerat höst- och vårprogram och 
diskuterat en mängd olika frågor, bl.a. Tumba skog, Landsortsleden, fjärilstig vid Pålamalm, 
Uttrans vattenkvalitet, backsvalor, GDPR, Slagsta strand, Prästviken, bergtäkten i Hall, 
artdatabanken.
Den roligaste punkten på varje styrelsemöte är: gröna händelser i kommunerna, d.v.s. djur, fåglar 
och växter som vi sett den senaste månaden. 
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Styrelsens sammansättning

Före årsmötet i mars 2018 Efter årsmötet i mars 2018

Ordförande Jan-Peter Falk Jan-Peter Falk

Vice ordförande Bo Ljungberg Bo Ljungberg

Sekreterare Harald W Thorburn Harald W Thorburn

Kassör Els-Mari Eliasson Els-Mari Eliasson

Ordinarie ledamöter Hasse Andersson Hasse Andersson

Susanne Govella Susanne Govella

Helene Sjölund Helene Sjölund

Stefan Adam Ek

Suppleanter Barbro Hammar Sadia Tonner

Sven Persson Sven Persson

Rolf Ekberg Rolf Ekberg

Jan Govella Jan Govella

Arne Söderbom Arne Söderbom

Emelie Cronholm Emelie Cronholm

Stefan Adam Ek Marianne Hultman

Posterna i styrelsen, utom ordföranden, fördelades vid konstituerande styrelsemöte
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Ekonomi

• Summa tillgångar var 141 668 kr 2018-12-31 att jämföra med 135 564 kr 2017-12-31.   

• Årets överskott beror till stor del på att Jordbruksverket har kommit ikapp med sina försenade 
utbetalningar av bidrag för Hörningsnäs. Årets bidrag från Jordbruksverket är 7 331 kr avseende 2018  
och 3 047 kr avseende resterande från 2015.

• Investering har gjorts i strandflaggor som ska synliggöra vår krets i olika sammanhang.
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Samråd och yttranden

⚫ 2018-01-12 till Botkyrka kommun om detaljplaneförslag Övre Byrsta (bostäder).

⚫ 2018-04-13 till Botkyrka kommun om förslag till detaljplan Prästviken (bostäder väster om Botkyrka kyrka).

⚫ 2018-05-24 till Botkyrka kommun om detaljplaneförslag för Slagsta Strand (bostäder vid marinan).

⚫ 2018-06-15 till Salems kommun om detaljplan för Norra Vitsippan.

⚫ 2018-07-03 till Södra Porten AB om Eriksbergs våtmark.

⚫ 2018-11-05 till Sjöfartsverket om ny farled Landsort-Södertälje.

⚫ 2018-12-06 till Trafikverket om Tvärförbindelse Södertörn.

Kretsen har yttrat sig i följande ärenden:
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Programgruppen

Hela styrelsen har fungerat som programkommitté. Textbidragen har samordnats av Sven 
Persson. Vi har fått hjälp av Karin Schmidt på länsförbundet med layout. Vi är mycket nöjda 
med hennes insats.

Ängs- och hagegruppen

Vår slåtteräng vid Hörningsnäs blir lite vackrare för varje år som går. Stort tack till Kurt 

Hermelin, ansvarig för Hörningsnäsängens bevarande. Skötseln sker genom fagning och 

slåtter. Vi rekommenderar ett besök i maj/juni.

Skogsgruppen

Vi får löpande information från Stockholm Vatten som sköter skogarna kring Bornsjön.

Vi deltog i ett ”skogsinformationsmöte”, på Botkyrka kommun. Vi fick information om 

planerade gallringar och skötsel av Botkyrkas skogar. Flera föreningar med skogsintressen, 

bl.a. Friluftsfrämjandet, var närvarande.
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Webbplatsen

Under 2018 besöktes vår webbplats 22 575 gånger, vilket kan jämföras med 21 033 året innan. Vår 
webbredaktör Rolf Ekberg uppdaterar hemsidan i stort sett varje vecka. Utöver startsidan tittar 
besökarna mest på de många fina fotografierna som flera medarbetare bidragit med. Många 
besökare klickar även på rapporter från våra aktiviteter, gröna notiser och fågelmatningen vid 
Tullingemaden.

En anpassning till olika bildskärmsstorlekar för mobiltelefoner, surfplattor bärbara och stationära 

datorer är på gång.
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Exkursioner och programverksamhet

Två nummer av programbladet Gärdsmygen har getts ut. 

Vårprogrammet gjordes i A5-format på 20 sidor. 

Höstprogrammet gjordes som ett dubbelsidigt A4-blad.

Förutom årsmötet genomfördes 19 programpunkter, med 

totalt c:a 315 besökare.

Antal aktiviteter enligt programblad har varit 22 stycken, 

varav en aktivitet arrangerades av Stockholms Naturguider 

och två i samarbete med Friluftsfrämjandet.
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Fågelmatningen vid Tullingemaden

Under vintersäsongen (sep-mars) sköter föreningen om vinterfågelmatningen vid 
Tullingemaden. Ansvarig är Hasse A, med god hjälp av Lars-Olof Jiveskog och Bosse 
Ljungberg. Samarbetet med Botkyrka kommun fungerar mycket bra, då vi ombesörjer 
utfodringen och kommunen står för kostnaderna. Då Tullingemaden är upprustad med bra 
gångvägar och broar har många Tullingebor hittat hit. Många positiva kommentarer hörs om 
området och matningen.

Entita – en trogen gäst vid matningen
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Fagning och slåtter vid Hörningsnäs

Fagningen skedde vid två tillfällen i april. Kurt ordnade 
med räfsor och berättade om vårens blommor. Det gavs 
också tid för en stunds samvaro och en lunchsmörgås.

Slåttern genomfördes i augusti vid två tillfällen.

Kurt ordnade med liar och bryne. Vi slipade och 

slog för att det ska bli en mångfald av blommor till 

våren. Som traditionen bjuder så blev det även fika 

och en lunchsmörgås.
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Förändringar i Sörmlandsfloran

Botanisten Hans Rydberg som är en av författarna till Sörmlands flora berättade till 
sina bilder om vad som har hänt med floran i Sörmland under de senaste 40 åren. 
Han berättade om att många växtarter spritt sig från parker och trädgårdar och 
bildat stora bestånd i tätortsnära naturområden. 

Kanadensiskt gullris
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Årsmötet med vargföredrag

Nytt för i år var att verksamhetsberättelsen visades i både text och bilder. Efter sedvanliga 
årsmöteshandlingar blev det fika och föredrag.

Johan Årlander från Rovdjursföreningen berättade om situationen för vargarna i allmänhet i 
landet, och Sjundareviret i synnerhet.
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Förnya dina växter - Byt sticklingar

Lördagen den 31/3 hade vi en mycket uppskattad aktivitet i Tumba Centrum där vi bytte 
sticklingar och krukväxter samt gjorde reklam för de olika aktiviteter vår krets har under 
våren.

Många kom förbi och fick med sig nya växter hem!
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Dagfjärilar och lite nattfjärilar

I april höll Hasse Andersson ett föredrag om våra nattfjärilar i allmänhet och dagfjärilar i synnerhet. Mycket       
handlade om resultatet från dagfjärilsinventeringen av landskapet Södermanland.

Dessutom fick vi en aktuell genomgång av nya arter som dyker upp hos oss, t ex sälgskimmerfjäril och videfuks.      

sälgskimmerfjäril videfuks
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Morkullekväll med trastar

Traditionsenligt genomförde vi vår morkullekväll vid Skårby, Bornsjön i april. 

Jan Govella ledde denna fågelvandring. Under många tidigare år har Håkan Österlund lett 

morkullekvällen.
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Kvällsexkursion till Lina naturreservat

I maj anordnade vi en kvällsvandring i Lina naturreservat i Södertäljes utkant under ledning av 

Bosse Ljungberg. Vi vandrade från Moratorp där vi tittade på den information som finns om alla 

naturreservat i Södertälje kommun, Sedan promenerade vi bort till Lina lersjö där vi bland 

annat kunde studera svarthakedoppingar på nära håll medan vi satt och fikade vid sjön.
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Vi träffades vid Boda brygga och tog båten ut till Lådna, där vi gick iland vid 

gruvbryggan. Vi gick till öns fotbollsplan, där vi spelade boll, kastade frisbee, 

lekte och åt matsäck. Mätta och nöjda gick vi en tur på öns Mulle-stig som 

ledde oss på väg mot korna. Vi tittade på kor, höns och lantbruksbyggnader och 

fick sedan åka med båten över till grannön, där resten av korna gick på 

sommarbete. Vi åkte samma båt som korna gör när de ska flyttas. På vägen 

tillbaka rodde vi, vilket var en somrig och rolig upplevelse. Det blev en härlig 

och mysig skärgårdsdag med djur, natur, glass och spännande upplevelser!
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24-timmars fågelinventering

För tionde året genomförde vi vår årliga fågelinventering vid Dalkarlsäng, Salem. Resultatet 
blev 62 noterade arter, samma antal som året innan. Resultaten har under våra tio år legat från 
55 till 65 arter. Eventuellt kan den mycket varma våren och försommaren ha påverkat 
resultatet, då många tättingar har gått till häckning och inte sjunger så mycket. Smådopping, 
lärkfalk och vattenrall kan nämnas från dygnet.

smådopping
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Salemsdagen

Naturskyddsföreningen i Botkyrka - Salem var även i år med på Salemsdagen! 

Vi hade ett välordnat marknadsstånd, som snabbt blev ett av de mest populära stånden. 
Vi hade många besökare som stannade vid vårt stånd för att få mer information om 
Naturskyddsföreningen, vattenfrågan i lokalsjön Dånviken och för att delta i våra 
frågesporter som Kurt gjort där en var för stora och en för små!
En riktig succé!
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Gräshoppor och skalbaggar

Urban Wahlstedt höll som vanligt i trådarna vid småkrypsvandringen.

I år besökte vi Nedre Söderby gamla gravfält i Salem.
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Backsvalornas situation lokalt och nationellt

Bengt Legnell berättade om sina arbeten med backsvalor, en art som blivit alltmer hotad på 
grund av att man idag är mycket restriktiv med att öppna nya grustäkter och att de gamla 
täkterna nu har avslutats så att backsvalorna inte har några branter att bygga sina bon i.
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Höstvandring i Tyresta nationalpark

Per Wallsten, chef för nationalparken, guidade oss i olika delar av nationalparken. Vi fick se 
gammelskogar med månghundraåriga tallar och myrmarker som låg utanför de välbesökta stigarna. 
Vandringen avslutades i Tyresta by där vi bl.a. fick träffa arrendatorn som driver ett ekologiskt jordbruk 
med olika gamla svenska lantraser av hästar, svin, ankor, får m.m.

Besök gjordes även i naturrummet, Naturens hus.
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Sri Lanka – bildvisning

Birgit och Hasse berättade till sina bilder om resan till Sri Lanka, som de genomförde januari-
18. Vi fick möta en artrik och varierad natur, med t ex ceylongrodmunnar, leopard, påfåglar, 
djungelhönor och blåvalar.

Ceylongrodmunnar

Ceylondjungelhöna
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Förnyelsebar energi - föredrag

Vi hade äran att få besök av Johanna Lakso, som ansvarar för energifrågor på 
Naturskyddsföreningens rikskansli. Hon berättade om olika energikällor, visade diagram och 
pratade TWh.

Mycket handlade om vad som kommer att hända om vi fortsätter att elda fossilt.
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Grötkväll i Vasastugan

Vi avslutade året på traditionellt sätt med grötkväll och bildvisning. Els-Mari,
Sussi Engdahl och Marianne ordnade med gröt, glögg och annat som hör julen till.

Kvällen avslutades med Jampes bilder från Färöarna.

25(25)


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 



