
Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Danderyd 2021 

I Naturskyddsföreningens stadgar står att föreningen ska ”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 har redan sänt ut ett Vårprogram, som innehåller aktiviteter som kan genomföras med 

Coronaavstånd.  Vi hoppas dock att pandemin ska klinga av så att vi någon gång under försommaren 

ska kunna bjuda in till ett besök i Blanchegårdens vackra trädgård – Årets trädgård 2020. Ett besök 

som vi nödgades ställa in förra året. 

 Vi hoppas också att till hösten kunna erbjuda er ett fullt aktivitetsprogram med svamputflykt, 

vandringar, föredrag och Natursnoksverksamhet. Vi planerar att i advent bjuda in till en träff där vi 

kan utbyta tankar och idéer om vårt arbete och om hur vi på bästa sätt tillsamman kan värna naturen 

i Danderyd. 

Vi deltar även i planeringen av höstens  Demokratijubileum och Kulturbiennal.  

 Ny ÖP  

Kommunen arbetar på en ny översiktsplan. Vi kommer att följa arbetet noga och vara särskilt 

uppmärksamma på hur man planerar att nyttja våra grönområden. Dessa naggas ständigt i kanten. 

Områden med markeringar för ”förtätning” tenderar att bli allt större. Vi ska fortsatt värna om våra 

gröna samband. Dessa är ytterst viktiga för att kunna nå målet ”biologisk mångfald”, som är ett av 

hållbarhetsmålen i kommunens nya Miljö- och klimatprogram.  

Rinkebyskogen 

År 2014 beslöt kommunfullmäktige att den kommunala delen av Rinkebyskogen skulle bli  

naturreservat. Kommunen dröjer dock med att till Länsstyrelsen sända in de papper som krävs för att 

reservatet ska registreras. Vi har sedan 2014 med jämna mellanrum stött på och frågat om varför 

man förhalar ärendet, men får alltid undvikande svar. I år tänker vi ta tag i detta igen och försöka få 

fram ett slutgiltigt och trovärdigt svar. Den mark som kommunen köpte av Sveaskog 2018 bör också 

införlivas med reservatet.  

Vatten        

Förutom en ny ÖP arbetar kommunen med att ta fram nya skötselplaner för kommunens vatten 

(sjöar, Edsviken och havsstränder) samt en ny plan för dagvattenhantering. Detta är också ett arbete  

vi ska följa och ha synpunkter på. 

Ljusföroreningar 

Under senare år har ett nytt problem dykt upp i vårt samhälle – ljusföroreningar. Gångbanor, 

motionsspår, cykelbanor, husfasader, byggarbetsplatser lyses upp under den mörka tiden. Detta 

inverkar skadligt på allehanda djur och minskar den biologiska mångfalden. Vi kommer noga bevaka 

att kommunen vid alla bygg- och anläggningsprojekt tar hänsyn till och minimerar ljuspåverkan.  

 

Vi bevakar och agerar löpande på frågor som blir aktuella i kommunen.   


