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Verksamhetsberättelse för år 2014 

Naturskyddsföreningen i Danderyd 

 

Årsstämma hölls onsdagen den 5 mars 2014 kl. 19.00 på Kevinge serviceboende, 

Edsviksvägen 1A i Danderyd. Efter årsmötet bjöd föreningen traditionsenligt på kaffe och 

prinsesstårta varefter Lennart Nylund från kommunens tekniska kontor höll 

årsmötesföredraget med titeln ”Hur mår våra sjöar och vattendrag?” Presentationen följdes av 

en engagerad diskussion. 

 

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

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

Hellqvist. Till suppleanter omvaldes Cecilia Lindblad, Ingrid Håstad, Kjell Rosén och Maria 

Edwall samt nyvaldes Filip Hedberg. Samtliga val i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Styrelsen konstituerade sig den 10 mars enligt följande: 

 

Ordförande:  Eivor Niklasson (vald av årsmötet) 

Vice ordförande: Lena Christofersson 

Kassör:  Ann Ingvar 

Sekreterare:  Anita Enflo 

Biträdande sekreterare: Maria Edwall 

Övriga ledamöter: Sten Hellqvist 

 Sven-Olov Ericson  

Suppleanter: Cecilia Lindblad, Ingrid Håstad, Kjell Rosén, Maria Edwall, Filip 

Hedberg 

 

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

revisorssuppleanter omvaldes Dag Holmgren och Birgitta Ahlberg. 

 

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

Zetterberg samt nyvaldes Agneta Zimmerman. 

 

Styrelsemöten: 7 protokollförda och beslutande styrelsemöten har hållits:  

22 januari, 25 februari, 10 mars (konstituerande möte), 2 april, 26 maj, 1 september, 

8 oktober, 3 november och 26 november. Årsmötet hölls den 5 mars med 20 deltagare. 

 

Medlemsantalet den 31 december 2014 var 1271 mot 1143 år 2013, 1020 år 2012, 998 år 

2011, 1008 år 2010 och 941 år 2009. 

 

Medlemsprogram: Totalt genomfördes 19 på förhand utannonserade medlemsaktiviteter: 

11 under våren och 8 under hösten enligt bifogade programblad. En utförligare beskrivning  

kan läsas på föreningens hemsida. 

 

Remisser, skrivelser och stormöten 

 

Styrelsen har avgivit följande yttranden: 

 

2014-02-03 Yttrande över detaljplan för Café Ekudden, del av Djursholm 2:421, Danderyd 
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2014-02-28 Samrådsunderlag – Tillägg till tillstånd för kabelförläggning Danderyd-Ålkistan 

2014-04-10 Yttrande över detaljplan för kvarteret Kraftledningen m.fl. Danderyd 

2014-06-28 Synpunkter på förslag till föreskrifter om avfallshantering för Danderyd 

2014-09-30 Yttrande över Modir 5 och 10 m.fl. EPF 242 

 

Övrigt 

 

Styrelsen har med viss tillfredsställelse kunnat konstatera att merparten av Rinkebyskogen 

äntligen, efter många års förhalande, antogs som ett kommunalt naturreservat av 

kommunfullmäktige den 3 februari 2014. Vi vill här rikta en eloge till de politiker, främst Siv 

Sahlström, Danderydscentern, som enträget och envist drivit frågan genom många år. Vår 

förhoppning är att även resten av Rinkebyskogen samt Sätra ängar läggs ut som naturreservar 

i en snar framtid. Vi är rädda för att det kommer att krävas idogt arbete från Danderydsborna, 

föreningslivet och miljöengagerade politiker för att nå detta mål. 

 

Naturskyddsföreningen i Danderyd har uppmärksammat årets valrörelse genom att utarbeta en 

enkät ställd till samtliga partier i kommunen. Enkät och svar lades ut på föreningens hemsida i 

god tid innan valdagen. Enkäten uppmärksammades i Lokaltidningen Mitti. 

 

Till slut kan styrelsen med stor tillfredsställelse konstarera att Cedergrenska parkens strand 

under hösten restaurerats och detta i enlighet med de ritningar som Cedergrenska parkens 

vänner i samarbete med Amorina och Naturskyddsföreningen låtit utarbeta och överlämna till 

kommunen.  

 

Danderyd, i februari 2015 

 

 

Eivor Niklasson   Anita Enflo 

Ordförande    Sekreterare 

 

Lena Christofersson   Ann Ingvar 

Vice ordförande   Kassör 

 

Sten Hellqvist   Sven-Olov Ericson 

Ledamot    Ledamot  

  


