
Verksamhetsberättelse för år 2013 

Naturskyddsföreningen i Danderyd 

 

Årsstämma hölls onsdagen den 13 februari 2013 kl. 19.00 i Vagnslidret, Sätra Prästgård. 

Efter årsmötet bjöd föreningen traditionsenligt på kaffe och prinsesstårta varefter årets vinnare 

av ”Årets trädgård”, Gösta Eberstein, presenterade sin trädgård i ord och bild. Presentationen 

följdes av en engagerad diskussion. 

 

Styrelse: Vid årsstämman omvaldes Eivor Niklasson till ordförande. Till ordinarie ledamöter 

omvaldes Ann Ingvar, Anita Enflo och Sven-Olov Ericson samt nyvaldes Lena Christofersson 

och Sten Hellqvist. Till suppleanter omvaldes Cecilia Lindblad och Inger Ström Billing samt 

nyvaldes Ingrid Håstad, Kjell Rosén, Maria Edwall och Maria Oldén. Samtliga val i enlighet 

med valberedningens förslag. 

 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

 

Ordförande:  Eivor Niklasson (vald av årsmötet) 

Vice ordförande: Lena Christofersson 

Kassör:  Ann Ingvar 

Sekreterare:  Anita Enflo 

Övriga ledamöter: Sten Hellqvist 

 Sven-Olov Ericson  

Suppleanter: Cecilia Lindblad, Inger Ström Billing, Maria Oldén, Kjell Rosén, 

Maria Edwall, Ingrid Håstad 

 

Revisorer: Till revisorer omvaldes Sven Hedman och Claes-Åke Julander. Till  

revisorssuppleanter omvaldes Birgitta Ahlberg och Dag Holmgren. 

 

Valberedning: Till valberedning omvaldes Göran Säflund (sammankallande) och Bruno  

Zetterberg. Styrelsen gavs i uppdrag att under året komplettera valberedningen med  

ytterligare en person.  

 

Styrelsemöten: 7 protokollförda och beslutande styrelsemöten har hållits:  

16 januari, 13 februari (konstituerande möte), 10 april, 22 maj, 16 september, 

16 oktober och 27 november. Årsmötet hölls den 13 februari med 14 deltagare. 

 

Medlemsantalet den 31 december 2013 var 1143 mot 1020 år 2012, 998 år 2011, 1008 år 

2010 och 941 år 2009. 

 

Medlemsprogram: Totalt genomfördes 21 på förhand utannonserade medlemsaktiviteter: 

12 under våren och 9 under hösten enligt bifogade programblad. En utförligare beskrivning  

kan läsas på föreningens hemsida. 

 

Remisser, skrivelser och stormöten 

 

Styrelsen har avgivit följande yttrande: 

 

2013-12-06 Remissvar: Programförslag Danderyds Sjukhus 

2013-11-23 Remissvar: Ny översiktsplan för Danderyd ÖP 2013-30 

2013-01-21 Remissvar detaljplan Livbåten 1 och 2, Stocksund 



 

Övrigt 

 

Föreningen har överklagade under 2012 tekniska nämndens ansökan om dispens från 

strandskyddet för att bygga flytbryggor vid Cedergrenska parkens strand. Länsstyrelsen 

avslog överklagandet. Vi överklagade avslaget hos Mark- och miljödomstolen.  Strax innan 

jul 2012 kom beskedet att Mark- och miljödomstolen bifallit föreningens överklagande och 

upphävt Byggnadsnämndens beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

utbyggnad av två flytbryggor på fastigheten. Föreningen ser nu fram emot att kommunen 

förverkligar Naturskyddsföreningens önskan att restaurera stranden och bygga en mindre 

brygga, allt i överensstämmelse med förhållandena under Cedergrens tid. Dispens från 

strandskyddet för en sådan har sökts av Naturskyddsföreningen och beviljats och inte 

överklagats.  

 

Föreningen har också, tillsammans med systerföreningarna i Sollentuna och Täby, bevakat 

planeringen av dragningen av kraftledningarna från Upplands Väsby till Hagby och vidare till 

ställverket vid Danderyds Gymnasium. Föreningen hade helst sett att kraftledningarna skulle 

ha tunnelförlagts raka vägen från Hagby till Danderyd. Tyvärr blev det inte så, utan 

ledningarna kommer att markförläggas genom Rinkebyskogen. Föreningen har därför aktivt 

verkat för minsta möjliga intrång i skogen samt för att utverka miljökompensation för det 

intrång, som ändå kommer att ske.  

 

Styrelsen ser fram emot att under nästa år aktivt få delta i planeringen av Rinkebyskogens 

Naturreservat. Enligt partiöverenskommelsen efter valet 2010 skulle Rinkebyskogen bli 

Naturreservat senast 2012. Beslutet har dock dröjt och ärendet bordlades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde hösten 2013. Det dröjde till 3 februari 2014 innan ett 

förslag att göra merparten av området till ett kommunalt naturreservat antogs av 

kommunfullmäktige. 

 

 

Eivor Niklasson   Anita Enflo 

Ordförande    Sekreterare 

 

Lena Christofersson   Ann Ingvar 

Vice ordförande   Kassör 

 

Sten Hellqvist   Sven-Olov Ericson 

Ledamot    Ledamot  

  


