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Verksamhetsberättelse för år 2018 

Naturskyddsföreningen i Danderyd 

 

Årsstämma hölls onsdagen den 21 mars 2018 kl. 18.00 på Kevinge serviceboende, 

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

prinsesstårta varefter kommunekolog Karin Lönnberg och stadsträdgårdsmästare Karin Almén, 

tekniska kontoret, berättade om biologisk mångfald och biodling som årsmötesföredrag. 

 

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

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

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

Samtliga val i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Styrelsen konstituerade sig den 21 mars enligt följande: 

Ordförande:  Eivor Niklasson (vald av årsmötet) 

Vice ordförande: Lena Christofersson 

Kassör:  Ann Ingvar 

Sekreterare:  Anita Enflo 

Biträdande sekreterare: Kjell Rosén 

Övriga ledamöter: Sten Hellqvist 

 Sven-Olov Ericson, avliden 10 oktober 2018 

Suppleanter: Cecilia Lindblad, Ingrid Håstad och Maria Edwall. 

 

Revisorer: Till revisor omvaldes Sven Hedman. Till revisorssuppleant omvaldes Göran Säflund. 

 

Valberedning: Till valberedning omvaldes Christer Lidgard (sammankallande). Uppdrogs åt 

styrelsen att finna ytterligare några namn. 

 

Styrelsemöten: 8 protokollförda och beslutande styrelsemöten har hållits:  

31 januari, 28 februari, 21 mars (konstituerande möte), 6 april, 23 maj, 10 september, 15 oktober 

och 21 november  

 

Medlemsantalet den 31 december 2018 var 1225 – mot 1227 år 2017,  1217 år 2016, 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 15 på förhand utannonserade medlemsaktiviteter: 

9 under våren och 6 under hösten enligt bifogade programblad.  

. 

 

Remisser, skrivelser och stormöten 

Styrelsen har avgivit följande yttranden (se också hemsidan): 

2018-09-24 Remissvar Trafikstrategi 

2018-05-17 Synpunkter på detaljplan för Skeppet 12 

2018-03-15 Yttrande Tennisanläggning 

2018-03-04 Yttrande Danderyd 2:22 Rinkebyskogen 

Därutöver har vi yttrat oss över ett antal förslag till detaljplaner, där enskilda fastigheter tillåtits 

delas och/eller byggas ut, s.k. frimärksplaner.  

 

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 binder 

koldioxid, filtrerar luftföroreningar och tempererar luften. 

 

Vi oroar oss över förtätningen av våra villaområden. Villastaden Danderyd är redan tätt bebyggd 

och ligger på nionde plats efter bl.a. storstaden Göteborg vad gäller antalet bostäder per 

kvadratkilometer (SCB 2016). 

 

Naturskyddsföreningen har genom åren arbetat hårt för att Rinkebyskogen skulle bli 

naturreservat. Vi gläder oss att Kommunfullmäktige för fem år sedan fattade ett sådant beslut. 

Sedan har ärendet hakat upp sig så reservatet är fortfarande inte registrerat hos vare sig 

Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket så som färdigt naturreservat.  

Vi har även glatt oss åt att kommunen köpt in Sveaskogs andel av Rinkebyskogen och vill arbeta 

för att denna del kan införlivas med kommunens naturreservat. På så sätt skulle man kunna få en 

bred och sammanhängande grön kil genom området. 

 

Inför valet anordnade vi en samtalskväll med inbjudna politiker angående vilka miljö- och 

naturfrågor vi tycker är viktiga i Danderyd. Vi koncentrerade oss på tre huvudfrågor: 

Grönstruktur – Blåstruktur och Centrala Danderyd. Vi kunde föra diskussionen i en positiv och 

konstruktiv anda och kan konstatera att den styrande koalitionen efter valet lyft miljöfrågorna 

och i sin överenskommelse för mandatperioden betonat: Ett grönt och tryggt Danderyd…. och 

därmed gått såväl den politiska oppositionen som Naturskyddsföreningen till mötes. Nu gäller 

det att följa upp att saker och ting verkligen blir gjorda.. 

 

Kommunens sjöar och vattendrag är starkt förorenade – så även Edsviken. Vi följer kommunens 

åtgärder för att uppnå god status i alla vattenförekomster inom kommunen. 

Vi har tidigt uppmärksammat problemet med gummigranulat från kommunens konstgräsplaner 

och följer ärendet genom kontakter med kommunen och myndigheter. 

 

Vi arbetar för att återskapa våtmarker och då speciellt Dalkarlskärret, som är viktigt för 

avrinningen till Ekebysjön – Nora träsk – Edsviken. 

 

 

Danderyd, i februari 2019 

 

 

 

 

Eivor Niklasson Anita Enflo 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

Lena Christofersson Ann Ingvar 

Vice ordförande Kassör 

 

 

 

 

Sten Hellqvist Kjell Rosén 

Ledamot Ledamot  


