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Verksamhetsberättelse för år 2016 
Naturskyddsföreningen i Danderyd 

 
Årsstämma hölls onsdagen den 14 mars 2016 kl. 18.00 på Kevinge serviceboende, 
Edsviksvägen 1A i Danderyd. Efter årsmötet bjöd föreningen traditionsenligt på kaffe och 
prinsesstårta varefter Jonas Qvarfordt, miljösamordnare på kommunen, höll 
årsmötesföredraget med titeln ”Min roll som miljösamordnare” 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 ocn nyvaldes tidigare suppleanten Kjell Rosén. Till suppleanter omvaldes Cecilia 
Lindblad, Ingrid Håstad och Maria Edwall samt nyvaldes Linda Söderberg. 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: Kjell Rosén och Maria Edwall 
Övriga ledamöter: Sten Hellqvist 
 Sven-Olov Ericson  
Suppleanter: Cecilia Lindblad, Ingrid Håstad, Maria Edwall och Linda 

Söderberg 
 
Revisorer: Till revisor omvaldes Sven Hedman. Till revisorssuppleant omvaldes Birgitta 

Ahlberg. 
 
Valberedning: Till valberedning omvaldes Göran Säflund (sammankallande) och nyvaldes 

Christer Lidgard. 
 
Styrelsemöten: 8 protokollförda och beslutande styrelsemöten har hållits:  
18 januari, 22 februari, 14 mars (konstituerande möte), 18 april, 1 juni, 5 september, 3 oktober 

och 1 november  
 
Medlemsantalet den 31 december 2016 var 1217 - mot  1243 år 2015, 1271 år 2014, 1143 år 

2013, 1020 år 2012, 998 år 2011, 1008 år 2010 och 941 år 2009. 
 
Medlemsprogram: Totalt genomfördes 18 på förhand utannonserade medlemsaktiviteter: 
10 under våren och 8 under hösten enligt bifogade programblad. En utförligare beskrivning  
kan läsas på föreningens hemsida. Nytt för i år har varit fototävlingen ”Ut och njut” i samband  
med konsthallens arrangemang ”Ljus i mörker” vid Ösbysjön. 
 
Remisser, skrivelser och stormöten 
Styrelsen har avgivit följande yttranden (se också hemsidan): 
2016-10-16 Synpunkter på Program för fördjupning av översiktsplanen: Centrala Danderyd 



2016-10-05 Yttrande Tennisanläggning 
2016-09-13 Remissvar Sjukhuset 9 och 10 
2016-08-05 Remissvar Klimat och energistrategi 
2016-08-04 Yttrande E18 Danderyd-Arninge Stocksund-Bergshamra 
2016-06-16 Remissvar Busshållplatser vid E18 
2016-02-10 Remissvar Café Ekudden 
2016-02-05 Remissvar Nora Torg 
2016-01-12 Remissvar Sjukhuset 9 och 10 
 
Övrigt 
Danderyd står inför stora utmaningar. Den stora inflyttningen till Stockholmsregionen kräver 
stora utbyggnadsplaner i form av bostäder och infrastruktur. Danderyd, med sitt läge nära 
storstaden, kommer att känna av trycket. Ju mer staden byggs ut, desto mer måste vi värna om 
våra grönområden och naturvärden. Storstadsmänniskan behöver för sitt välbefinnande 
tillgång till stadsnära vila och rekreation. Våra grönområden syrsätter luften samtidigt som de 
tar hand om koldioxidutsläppen. 
 
Utbyggnaden av Stor-Stockholms elnät håller på att ta sin slutliga form (Stockholmsström). 
Vi hoppas att luftledningarna snart försvinner och bevakar ev. miljöproblem med 
nergrävningen/tunnelförläggningen.  
 
Danderyd är en genomfartskommun. E18 delar kommunen i två delar och sprider buller och 
avgaser. Naturskyddsföreningen ser det som viktigt att E18 förläggs i tunnel och att 
tunnelbanan förlängs till Täby C och vidare till Arlanda. Konkreta planer håller på att 
utarbetas och Naturskyddsföreningen följer utvecklingen med stort intresse. 
 
Utbyggnaden av Mörby Centrum kommer att kräva stora investeringar i infrastruktur, såsom 
vägar, dagvatten, sophantering och parker, uppskattningsvis 160 mnkr. Detta ställer stora krav 
på kompetent miljöbevakning. 
 
Naturskyddsföreningen har genom åren arbetat hårt för att Rinkebyskogen skall bli 
Naturreservat. Vi bevakar ärendet och ser fram emot den slutliga bekräftelsen. 
 
Kommunens sjöar och vattendrag är starkt förorenade – så även Edsviken. Vi följer 
kommunens åtgärder för att uppnå god status i alla vattenförekomster inom kommunen. 
 
Danderyd, i februari 2017 
 
Eivor Niklasson   Anita Enflo 
Ordförande    Sekreterare 
 
Lena Christofersson   Ann Ingvar 
Vice ordförande   Kassör 
 
Sten Hellqvist   Sven-Olov Ericson 
Ledamot    Ledamot  
 
Kjell Rosén 
Ledamot   


