
                 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 

Naturskyddsföreningen i Danderyd 

 

 

 

Årsstämman var utlyst till måndagen den 16 mars 2020 kl. 18.00, men sköts upp p.g.a. den 

pågående Coronapandemin. Årsstämman 2020 kommer i stället att hållas i samband med 

årsstämma 2021. 

 

Styrelse: På grund av att ingen årsstämma hölls 2020 fortsatte tidigare styrelse i oförändrad 

sammansättning under verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelsen konstituerade sig därmed 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  

Suppleanter: Cecilia Lindblad, Ingrid Håstad och Maria Edwall. 

 

Revisorer: Revisor för verksamhetsåret 2019, Johan Tollin, avsade sig uppdraget för 

verksamhetsåret 2020. Revisorssuppleant Göran Säflund avled 

under år 2020. Folke Palmgren har på styrelsens begäran lovat 

åtaga sig uppdraget att vara revisor för verksamhetsåret 2020. 

 

Valberedning: Valberedningen, bestående av Christer Lidgard (sammankallande) kvarstod. 

Styrelsen, som fått uppdraget att finna ytterligare namn, har inte 

funnit nya namn. 

 

Styrelsemöten: På grund av Coronapandemin har endast 3 protokollförda och beslutande 

styrelsemöten hållits:  20 januari, 17 februari och 14 september. 

Löpande ärenden har vid behov hanterats och beslutats per 

capsulam. 

 

Medlemsantalet den 31 december 2020 var 968 – mot 1155 år 2019. En effekt av minskade 

medlemsaktiviteter på grund av pandemin? 

 

Medlemsprogram: Totalt genomfördes endast 2 av 7 på förhand utannonserade aktiviteter  -    

Ekebysjön runt samt utställning på biblioteken under Miljövänliga 

veckan. Vår nystartade Natursnoksverksamhet fick ta paus och 

besöket i den vackra trädgården kring Blanchegården – Årets 

trädgård 2020 – fick ställas in. Återigen på grund av restriktioner i 

samband med pandemin. 

 

 

 

 



Remisser och skrivelser 

Styrelsen har avgivit följande yttranden och skrivelser (se också hemsidan) 

 

2020-02-18  Yttrande över Detaljplan för Norrängen 11 och 15 

2020-05-05  Yttrande över tillfälligt byggnadslov för parkering på ängen nedanför sjukhuset 

2020-06-22  Yttrande över Detaljplan för Café Ekudden 

2020-09-18  Yttrande över förslag till Miljö- och klimatprogram för Danderyd 2021-2030 

2020-10-14  Skrivelse till KS och Kyrkorådet angående besprutning av åkrarna vid Sätra 

ängar 

 

 

Övrigt  

Medlemsaktiviteterna har som tidigare nämnts legat på en betydligt lägre nivå än tidigare år, 

eftersom Coronapandemin begränsat möjligheterna till fysisk kontakt.    

 

Styrelsen har dock arbetat som vanligt med att följa och bevaka vad som händer i kommunen 

vad beträffar grönområden, vatten, bebyggelse, klimat, trafik och annat som påverkar djur och 

natur.  

 

Ibland blir det ”brandkårsutryckning”  som när vi fick besked om att Locum avsåg att såga 

ner ett jätteträd under sitt arbete med rördragningar vid sjukhuset. Det hela avvärjdes. 

 

I september tog Solhemmet Samhällsfastigheter kontakt med oss angående ett eventuellt 

byggande av seniorboende vid Bågskyttebanan. Vi känner väl till behovet av fler vård- och 

omsorgsboenden, men har svarat att det inte bör placeras i Rinkebyskogen, som är en del av 

Stockholms gröna kilar. 

 

I oktober fick vi mail från många upprörda personer angående att åkrarna vid Sätra ängar var 

helt bruna efter att ha blivit besprutade med Glyfosat. Vi diskuterade med kommunens 

miljöansvariga och Kyrkan (som äger marken) om att i framtiden kunna förbjuda miljögifter 

på marker inom kommunen. Vi fortsätter att bevaka och påverka.  

 

Under hösten var vi i kontakt med tekniska kontoret angående Ljusföroreningar. Vi vet att i 

synnerhet nattaktiva djur är känsliga för ljuspåverkan. Hänsyn till detta bör tas i alla bygg- 

och anläggningsprojekt inom kommunen.  

  

 

 

 

Danderyd, i mars 2021 

 

Eivor Niklasson   Anita Enflo 

Ordförande    Sekreterare 

 

Lena Christofersson   Ann Ingvar 

Vice ordförande   Kassör 

 

Sten Hellqvist   Kjell Rosén 

Ledamot    Ledamot  

    


