Verksamhetsberättelse för Tyresö Naturskyddsförening år 2011
Medlemsantal
Under året har Naturskyddsföreningen förändrat medlemsredovisningen, i likhet med andra
stora organisationer, så att man redovisar hur många som någon gång under året varit
medlemmar. Under 2011 var 1.491 personer medlemmar, del av året eller hela. Varav
775 fullbetalande och 715 familjemedlemmar. Tidigare redovisade man det
medlemsantal som var vid årsskiftet. Vid årsskiftet 2010/2011 var vi 1.387 medlemmar
i Tyresö. Det är en ökning med 104 medlemmar. Men kan inte jämföras med siffran året
innan eftersom en del varit medlemmar endast under en del av året men ändå räknats
med. Föregående år ökade föreningen med 111 medlemmar.
Naturskyddsföreningen i hela landet hade under året ca.192.000 medlemmar, mot ca.180.000
året innan.
Styrelse
Styrelsen har haft 8 st. möten under året och bestått av:
Ordinarie:
Solveig Dahl , ordf
Suppleanter:
Helena Hartzell, sekr
Tomas Andreason
Olle Andersson, kassör
Susanne Lybeck
Åke Ogenborg
Madelene Tillbom
AnnJeanette Keinonen
Emma Johansson
Jenny Fors
Revisorer
Revisorer har varit Ulf Ahnskog med Stefan Mörth som ersättare.
Valberedning
Valberedning har varit Allan Toomingas och Peter Bylund.
Allan var sammankallande.
Programtidning
Vårt programblad har även i år utkommit med 2 nummer. 1 Höstprogram och 1 Vårprogram.
Våra fina program gjordes av Sanne Lybeck. AnnJeanette Keinonen gjorde
programaffischer som satts upp på kommunens 11 anslagstavlor. Stort tack för ett fint jobb!

Aktiviteter
.Lörd den 2 april arrangerade vi åter Lammvisning på Uddby gård kl. 11 och kl. 14.
Liksom förra året var detta en mycket populär aktivitet med ca. 100 personer /visning, mest
barnfamiljer, som kom för att få se och klappa de små lammen. Martin hade gjort en inhägnad
utanför huset så många kunde få komma nära.
Den 13 april gick vi, som tidigare år, på Grodkonsert vid Kolardammarna under ledning
av grodexpert Pär Brännström. 34 vuxna och barn, samlades för att få se och lära mer om
grodor och paddor. Även vattensalamandrar visade sig. Samlingen började kl. 20 eftersom vi
märkt att ”grodkören” ofta kommer igång senare på kvällen.

Den 16 april var det åter dags att städa och förbereda Stensjödal för att ta emot årets första
gäster. Haninge Naturskyddsförening har de senaste åren gjort det mesta arbetet med
Stensjödal . Det är vi tacksamma för. Denna gång var ovanligt många med och jobbade.
Lördagen den 7 maj var det Smådjurshåvning vid Kolardammen med Jonas Hedlund.Ca. 20
personer deltog
Fredag den 20 maj var det Bäverspaning igen med vår bäverexpert Peter Bergqvist. 18 pers.
Månd 23 maj inventerade vi Naturens skafferi. Plockade Nässlor, kirskål, almblommor,
löktrav, gräslök, m.m. som vi gjorde soppa, pesto, kirskålsplättar och sallad av. 12 deltagare
Solveig ledde.
Lörd 13 aug hade vi för första gången Ängsslåtter vid Ahlstorp tillsammans med kommunen
och naturskolan. Avsikten är att börja hävda ängen(dvs. slå och ta bort gräset) för att så
småningom få tillbaks en ängsflora där när marken blivit magrare.
Jonas Hedlund i tidstypiska kläder, instruerade i konsten att slå med lie och många fick prova
på. Ca. 60 personer under dagen. Det bjöds på kaffe och bullar samt sagor och sägner om liar
och slåtter, härligt och inspirerande framfört av skådespelare Marina Granlund.
Lördag 27 aug besökte vi Kohagen där Martin Magnusson berättade om kors liv och
leverne, och gav tillfälle att klappa dem. Många intresserade kom, främst barnfamiljer. Ca.
personer, små och stora.
Årets svampprogram på Tyresöfestivalen blev inställt eftersom svampexperten fick hastigt
sjukdomsförhinder.
Cykelutflykten till Stensjödal Lörd 17 sept. blev en fin upplevelse för de 5 personer under
Olles ledning, som deltog.
Sörd 9 oktober ledde Jonas Hedlund åter en mycket uppskattad Höstvandring till Tyresta ,
med allemansrätten i fokus .20 deltagare.
Lörd. 15 oktober arrangerade vi Upplevelsevandring i skogen tillsammans med
Friluftsfrämjandet, i Albyskogen. Efter ca. 30 min vandring längs slingrig skogsstig med
tipsfrågor och ”moster mossa”, kom man fram till stora berget där Bergakungen (Åke
Ogenborg) med fru (skådespelare Marina Granlind) tog emot och berättade sagor för stora
och små. Där hade också Friluftsfrämjandet spänt linor mellan träd för balansgång . De bjöd
också på pinnbröd och grillade äpplen. Bra koncept att jobba vidare med.
Lörd 22 okt. Grottkrypning i Klövberget med Jonas Hedlund. Alltid populärt. 25 deltagare.
Sönd 13 nov. Vi upprepade förra årets Strandskyddsmanifestation för att uppmärksamma
att stränderna ska vara för alla! Och för att lyfta faran med den nya strandskyddslagen som
ger kommunerna rätt att själva upphäva strandskyddet. Därför tände vi en eld och sände upp
asiatiska ljuslyktor som svävade fint mot natthimlen. 2 politiker från FP och MP deltog samt
Ca. 13 personer denna kalla o blåsiga kväll vid Strandbadet. Aktiviteten genomfördes
tillsammans med Haningekretsen.

Stensjödal Katarina och Laurent Poivert, från Haningekretsen, har även detta år varit våra
fantastiska stugvärdar. 5 skolklasser och ett antal mindre grupper har använt huset detta år.
Stiftelsen Tyrestaskogen har sagt upp oss som förvaltare och avser nu att själva driva
verksamhet där.

Naturens rum
Vår permanenta naturutställning på Alby: ”Naturens rum” var även detta år öppen på
helgerna kl. 10-16 och besöktes av många människor, särskilt familjer med barn, som
verkligen uppskattar det. Vi är tacksamma till Orienteringsklubben Söder Sol, som driver
caféet och hjälper oss att öppna och stänga samt hålla ett öga på rummet. Många gäster
skriver tacksamma och förtjusta kommentarer i gästboken och det är roligt.
Vi har också detta år skött om ”Gissa djuret”-stigarna, som med hjälp av djurens
spårtecken leder fram till älgen och räven som i full skala gömmer sig i naturen. Spåren börjar
vid Matsäckstugan.

Natursnokar
Natursnokarna vänder sig i första hand till föräldrar och barn i förskoleåldern. Syftet med
Natursnokarna är att lära barnen att njuta och uppskatta naturen. Tillsammans med andra
familjer utforskar man tillsammans det man ser.
Våren 2011 hade Natursnokarna 2 program.
Sönd 15 majvar det Pinnar, stenar och småkryp på Alby. 15 små Natursnokar deltog.
Ledare var Anna-Mia Bergkvist och Helena Hartzell.
Sönd 29 maj letade man vårtecken och håvade smådjur i vattenbrynet vid Alby. 8
deltagare.
Hösten 2011 hade Natursnokarna 2 program :
Sönd. 30 okt: Äventyr på Telegrafberget, 7 deltagare
Sönd. 27 nov. kl.10: Besök på Uddby gård för att bekanta sig med djuren. Mycket populärt!
Ca. 60 deltagare

Projekt
En ”Steget före” kurs för att kunna inventera viktiga skogar i våra kommuner, har hållits
under hösten. Det var ett gemensamt projekt mellan kretsarna på Södertörn. Men Tyresö sökte
projektpengarna från Riksföreningen. Kursen, som bestod av både teori och praktik hölls av
Mats Karström och var mycket uppskattad. Från Tyresö deltog Jonas Hedlund.

Samplanering med Haningekretsen
Styrelserna i Tyresö och Haninge har träffats 2 gånger under året för att lära känna varandra
och planera gemensamma aktiviteter. 26/1 gästade vi Haningekretsen.

Politiskt arbete – Yttranden
Tennisbanor vid Pettersboda
3 Tennisbanor längs gångstigen mellan Bussgaraget i Pettersboda och Siklöjevägen var
planerade. Men denna passage utgör den sista resten av det stråk som sammanbinder Tyresta
via Alby med Erstavik och Nackareservatet. En av” StorStockholms Gröna kilar” som gör att
man på många platser runt Stockholm fortfarande har relativt nära ut i naturen.
Genom att påtala detta i brev till Kommunstyrelse och kommunfullmäktige, samt några
telsamtal, så drogs dessa planer tillbaka. Vi är glada för det!

Vi har också skickat brev till byggnadsnämnden, handläggare, bygglovschef och Fredrik
Saweståhl angående ansökan om ny brygga vid Klövberget, som ska bli naturreservat. Vi
säger där att ”kommunen inte bör bevilja några bygglov innan reservatsbildningen är färdig”.
Tackkort till kommunstyrelsen
Inför Naturskyddsföreningens 100-års-jubileum gjorde vi en önskelista med miljöåtgärder
som vi överlämnade till kommunledningen på ett fullmäktigemöte. Vi upptäckte nu när det
gått ett par år, att de flesta av våra önskningar faktiskt uppfyllts. Vi har därför, med hjälp av
rikskansliet, gjort ett fint tackkort som vi överlämnat till varje ledamot i
kommunfullmäktige.
På baksidan infogade vi de vallöften som alla partierna gav som svar på våra 10 frågor. Man
glömmer ju så lätt.

Media
”Mitt i Tyresö” har skrivit om föreningen med anledning av båtbottentvätten vid Vissvass och
bygglov för ny brygga vid Klövberget.
Föreningsfortbildning
Föreningen har under året deltagit i 2 kretskonferensdagar. En handlade om
kemikaliehotet och hölls på Hellasgården och den andra om strandskyddet. Att kretsarna
behöver hjälpa Länsstyrelsen att kartlägga de stränder som fortfarande bör ha utökat
strandskydd. 2014 försvinner det annars automatiskt. Solveig Dahl och Ingemar Enocsson
deltog.
Åke Ogenborg deltog, som föreningens representant, i Naturskyddsföreningens
Rikskonferens.
Höstkonferensen 18 november ”Rädda mannen” som redovisade forskning om hur
kemikalieanvändningen i vårt samhälle påverkar både reproduktion och hälsa. Boken ”Den
flamsäkra katten”, som tar upp detta, lanserades. Solveig deltog.
Albyrådet
Tyresö Naturskyddsförening var representerad i rådet av Lennart Årnell.
Albyrådet har hand om fritidsverksamheter på Alby.
Hemsida
Föreningen har en web-sida med adress: www.tyreso.naturskyddsforeningen.se
Stort tack till AnnJeanette Keinonen som skött hemsidan under året.
Studiefrämjandet
Vi har under året samarbetat med Studiefrämjandet och redovisat våra aktiviteter till dem.
Vi har därmed fått ett bidrag därifrån. Studiefrämjandet betalade också den
skådespelare/berättare som medverkade vid Upplevelsevandringen i skogen i oktober vid
Alby.
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