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I SNF:s stadgar står, att Naturskyddsföreningen skall 
”Verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, väcka opinion och 
påverka beslut rörande skydd och vård av värdefull natur”. 
För att uppnå dessa mål kommer vi att arbeta inom följande områden: 
 
Aktiviteter 
Vi anordnar under året ett antal aktiviteter i form av vandringar, utflykter och föredrag för att uppmuntra till att 
besöka våra grönområden och skaffa sig ökade kunskaper om naturen i vår kommun och påverka våra 
medborgare och politiker till ett konstruktivt miljötänkande. Vår populära fototävling med utställning på alla 
våra kommunala bibliotek kommer att fortsätta. Miljövänliga veckan kommer också att uppmärksammas genom 
utställning på biblioteken. Vi fortsätter att utse ”Årets trädgård”. 
Upplysningar om intressanta naturiakttagelser via vår hemsida. 
 
Kommunens grön- och vattenområden 
Vi verkar för att befästa och förstärka Rosjökilens status som sammanhängande grönområde genom kommunen 
från Sollentunagränsen genom hela Rinkebyskogen och över Altorpsskogen/Ekebyskogen fram till Ekebysjön 
och öarna i Värtan. Vi arbetar för att hela Rinkebyskogen befästs som naturreservat. 
Vi följer kommunens arbete med att ta fram en skötselplan för Rinkebyskogens naturreservat samt arbetet med 
att återställa skogsmarken efter nedgrävningen av den nya kraftledningen. Vi för också en dialog med Svenska 
Kraftnät om ev. naturkompensation.  
Vi bevakar att skötselplanerna för kommunens grönområden och naturreservat fortlöpande följs. 
Kommunens planer för miljövård, grönområden och vatten (miljövårds-, grön-, och blåplan) förnyas vart fjärde 
år. Vi följer kontinuerligt tjänstemännens arbeten med dessa planer. 
Vi arbetar för en snar tunnelförläggning av E18 för att minska miljöproblemen och skapa gröna samband mellan 
kommundelarna.  
I samband med utbyggnaden av Danderyds sjukhus vill vi värna om de värdefulla grönområdena, som ligger 
inom och omkring sjukhusområdet. 
Kommunens sjöar och vattendrag är starkt förorenade. Vi följer kommunens åtgärder för att uppnå god status i 
alla vattenförekomster i kommunen. 
Kraftiga regn ökar risken för översvämningar och insatser bör sättas in. Vattenkvaliteten bör följas.  
Vi samarbetar med tjänstemän och med andra organisationer. 
 
Planärenden 
Vi vill bevara Danderyd som en ”grön kommun”. Verka för att bevara länkar mellan naturområdena för att 
därigenom skapa en biologisk mångfald. 
För att nå detta mål försöker vi att alltid ligga steget före, bevaka alla exploateringsplaner, skriva remisser, 
påverka boende och upplysa via insändare, reportage och hemsidan. 
 
Natursnokarna 
Vi vill väcka och utveckla barnens nyfikenhet och känsla för naturen genom att anordna regelbundna 
natursnoksträffar. För tillfället har vi ingen ledare, men vi samarbetar med Naturskyddsföreningarna i Täby och 
Vallentuna. 
 
Grodprojektet 
Vi vill uppmärksamma hur vissa vägar skär av grodornas naturliga vandringsleder till lekplatserna i våra tre 
sjöar. Genom upplysning, verningsskyltar och egna insatser försöker vi rädda så många grodor som möjligt från 
en säker trafikdöd. 
 
Konsumentfrågor 
Vi vill väcka insikt om att vi alla kan påverka miljön omkring oss genom att leva och konsumera i samklang med 
naturen. Vi deltar i Miljövänliga veckan och andra kampanjer som Riksföreningen organiserar för att upplysa 
och påverka. 
 
Trafikfrågor 
Vi vill väcka intresse för miljövänliga transportmedel genom att skapa opinion och påverka utförarna. 
Kollektivtrafiken bör göras attraktivare genom fler rutter och tätare trafik. Gång- och cykelbanor bör utökas och 
trafiksäkras. 


