
    

Verksamhetsberättelse för 2018 Tyresö Naturskyddsförening  
 
Medlemsantal  
Årsskiftet 2018/2019 var vi totalt 1.765 st medlemmar i föreningen. Förra årsskiftet var vi 1.742 
Det är en ökning med 23 medlemmar. Av dem är 869 huvudmedlemmar och 895 familjemed-
lemmar. Året innan minskade föreningen med 62 medlemmar.  
Föreningen bildades 1970 under namnet Tyresö Miljövårdsförening och blev en del av Natur-
skyddsföreningen 1991. 

Styrelse  

Styrelsen har haft 12 st. möten under året.  

8/1, 12/2, 5/3, 27/3, 5/4,18/4, 9/5, 11/6 vårutflykt, 15/8, 28/8, 20/9, 10/10, 29/10, 26/11  
 

Styrelsen har bestått av:  

Ordinarie: Suppleanter:    

Solveig Dahl , ordf Tiina Vinter  

Ann-Jeanette Keinonen, kassör Tomas Andreason  

Gerd Askvik    

Kjell Borgström    

Alexandra Dybeck  

Laura Fernandez  

Sara Karlberg   

Per Mellberg     

Annjeanette Keinonen har varit kassör och därmed också föreningens firmatecknare tillsammans 
med Solveig Dahl. 

Revisorer har varit Ulf Ahnskog med Stefan Mörth som ersättare. 

Valberedning har varit Helena Hartzell och Carl Welinder. Ersättare vakant. 

Programblad 
Vårt programblad har även i år utkommit med 2 nummer. Ett Höstprogram och ett Vårprogram.  
Karin Schmidt, på vårt länskansli, har hjälpt oss och gjort den fina programlayouten. Karin har 
också gjort alla programaffischer som satts upp på Alby, Kvarnhjulet, Ica Krusboden och bibliotek.  
Stort tack! 



Aktiviteter 

Från  feb Tovnings- och spinnkursen med Tiina Vinter var 16 kvällar under 2018 och det 
vanliga var 8-10 deltagare per kväll. Det var sociala träffar för att främja användandet 
av närproducerat naturmaterial medan vi håller uråldriga hantverksmetoder vid liv.  
En kväll där olika åldrar möts i ett samtal i en kreativ och lättsam miljö.  

7 mars  Ugglekväll i Albyskogen. Ca 70 deltagare. Lyckad kväll med snö, reflexugglor som 
lyste i ficklampornas sken, korvgrill och uggleljud. Mycket uppskattat! 

22 mars  Årsmöte då vi också hade besök av Michael Wzdulski, projektledare från Tyresåns 
vattenvårdsförbund, som berättade om Tyresåsamarbetet och det spännande förslaget 
om fria vandringsvägar för fisk i Tyresåns utlopp. 

  
14 april Klädbytardag på Kvarnhjulet, då man lämnar in hela o rena plagg och går hem med 

lika många nya plagg. Ett roligt sätt att förnya garderoben. 71 pers.  

26 april Grod- och paddkväll vid  Kolardammarna och en av de nyskapade groddamarna, med 
Jonas Hedlund som guide. 7 tappra deltagare i slutet av en kall och regnig dag. 

5 maj Denna soliga vårdag städade vi TyresöFlatens stränder i samarbete med 
Fiskevårdsföreningen och ”Håll Sverige rent”. Dagen sammanföll med en nordisk?? 
strandstädningsaktion, så vi fick besök av en journalist från Sveriges Radio, som 
intervjuade och sände reportaget i ”Dagens Eko”, under kvällen. Fiskevårdsföreningen 
hade roddbåtar för att plocka sopor från vattnet och transportera från olika delar av 
stränderna. Ca. 10 funktionärer och ca. 40 personer bidrog till uppsamling av ca. 12 
säckar skräp, det mesta plast, och en kundvagn! Ett bra evenemang! 

12 maj Lammvisning på Uddby gård vid tre tillfällen. Kl. 11,13 och 15. Ca. 300 personer 
kom denna vackra vårdag. David berättade om lammen och alla fick klappa. Mycket 
uppskattat, som vanligt. 

22 maj ”Den ekologiska mångfaldens dag” Till ”Artjakten” på Alby denna tisdagskväll kom 5 
personer som samlade så många olika växter vi kunde hitta runt Alby gårdsplan och 
klistrade upp på ett papper som en tavla. 

11 aug Ängslåtter vid Ahlstorp tillsammans med kommunen och Naturskolan.  
Jonas Hedlund visade hur man liar, räfsar och gör höhässjor. Fiolmusik och berättelser 
av sagoberättare som också hjälpte barnen att göra blomsterkransar. Ca. 70 pers. 

1 september Tyresöfestivalen i Stadsparken kl. 12-17. Stor skylt med svaren på de frågor vi ställt 
till partierna inför valet visades. Vi bjöd på fina äpplen och uppmärksammade 
pollinatörernas brist på boplatser genom bikampanjen ”Utan bin inga jordgubbar i 
mjölken” där vi skapade ett bihotell av en gammal trädstam, som sedan ställts upp på 
Alby vid cafeet. Man uppskattar att flera tusen personer besökte festivalen och många 
borrade ett insektsbo i vårt bihotell. 





7 sept ”Fladdermusspaning vid Tyresö slott” med Jonas Hedlund, Naturskolan. 13 st. 
förväntansfulla deltagare i olika åldrar promenerade genom slottsparken denna vackra 
kväll och lyssnade och spanade efter fladdermöss med hjälp av detektor. Vid bron till 
Notholmen hörde vi fladdermöss och även några ugglerop. En fin kväll! 

sept Höststart av ”Yllet” Spinn- och tovningskurs i Kulturskolans bildsal med Tiina Vinter. 
Varannan torsdagkväll under hösten.  

29 sept ”Annorlunda Bäverspaning” med Peter Bergqvist vid ny bäveretablering längs 
Wättinge skogsväg. 12 pers 

1 okt Miljövänliga Veckans ”Fixa grejen” kväll  där man kunde få hjälp att laga kläder, t.ex 
jeans. Evenemanget var ett samarbete med Second Hand, i deras lokaler tillsammans 
med deras remakegrupp. Vi hade besök av 5 st representanter från Naturskydds-
föreningens internationella samarbetsorganisationer, som arbetar med återbruk på 
olika sätt i sina länder. En handfull personer fixade och visade olika remakeidéer 

7 okt Genomförde vi ”Sagornas skog” på Alby för 8:e året i samarbete med Tyresö kultur, 
Friluftsfrämjandet och Krusboda Scoutkår. Solig, vacker dag med otroligt många 
barnfamiljer som strömmade till och gick olika naturstigar, lyssnade på Bergadrott-
ningens berättelser vid den trolska bergväggen, gick på lina mellan träden och lyss-
nade på Skogsmulles sånger eller gick scouternas ”Hitta vilse”-stig. Scouterna skötte 
också grillen med pinnbrödsbak, detta år flyttad till ängskanten nära starten. 
Medverkade gjorde också en träsnidare och ”Björnen” som dök upp här och var i 
området! Alexandra, Gerd, Kerstin och Per? var ”spindlar” och skogvaktare. Solveig o 
Kerstin välkomnade vid starten och försökte sprida ut deltagarna till olika stigar. Ca. 
1.000 pers från olika kommuner. Information via Facebook. 

27 okt Tovnings-workshop på Uddby gård med besök av Tiinas duktiga tovningshantverkare, 
som instruerade och visade sina fina ullarbeten. Ca. 20 personer kom trots regn och 
höstrusk.  

14 nov ” Stressfri på stubben” blev tyvärr inställd pga för få anmälningar. 

6 dec  ”Gröt- och visionskväll i Advent” Vid brasans sken i Alby Matsäckstuga åt vi gröt och 
saffransbullar och pratade om våra natur- och miljötankar framåt. 12 deltagare. Jonas 
ordnade frågelek och demonstrerade den ”Klimatvåg” som Naturskolan använder i sitt 
klimatprogram för årskurs 9.  

 
 
Natursnokarna    
Natursnokar är namnet på vår barn- och familjeverksamhet och riktar sig främst till barn i förskole/ 
lågstadieåldern och deras föräldrar. Syftet är att lära barnen upptäcka och uppskatta naturen. 



Natursnoksverksamheten är just nu vilande men många av våra aktiviteter är riktade till familjer, 
barn och vuxna tillsammans. 



Våra yttranden över detaljplaner 2018  
NORRA TYRESÖ CENTRUM Yttrande etapp 3, kvarter 16 Samråd 
2018.01.09 
BÄVERBÄCKEN Yttrande dpl för hotell och bostäder Granskning 
2018.10.16 
NÄSBY 4:1469 Yttrande ändring dpl (Kardemumman) Planuppdrag 
2018.10.12 
GRANITVÄGEN  Yttrande dpl för 400 nya bostäder Granskning 
2018.08.28 
AKVARIEVÄGEN Yttrande dpl för förskola Granskning 
2018.02.27 

Övrig politisk påverkan  
Masshanteringsplats Storängen Insändare Mitt i Tyresö  
2018.02.14 
 Formell skrivelse till politiker, planavd. m.fl 
2018.04.17 
Åva Gård Skrivelse tillsammans med Naturskyddsföreningar  
 Stockholms län, Stockholm och Haninge 
2018.08.28 

 
13 dec överlämnade vi ett Klimatupprop till alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, vid entrén 
och via mail. Alla partier fick dessutom uppropet i A3 upplimmat på grön kartong med röda snören. 
Som julklapp fick partierna också ett ex. av Naturskyddsföreningens årsbok ”365 tips för ett 
hållbart liv”   

 
Övriga möten  
19 april  Möte på länskansliet om grön infrastruktur. Solveig deltog  
 
16 maj  Möte ang. kommunens parkstrategi på Tyresö kommun. Solveig och Kjell deltog.  
 
15-16 juni Naturskyddsföreningens Riksstämma i Uppsala. Sara och Solveig var där.  
 Under lördagen hölls utställning och olika föredrag i Uppsala stadspark, där också
 Sara berättade om trainee-arbetet hon gjort genom att vara med och arrangera städ-  
 ningen av TyresöFlatens stränder. Under söndagen hölls riksstämma i SLU:s lokaler,  
 där det bl.a. beslutades om Riksföreningens framtidsstrategi genom de nya verksam-  
 hetsriktlinjer som ska gälla 2019- 2022. 

24 november Länsträff med workshop om hur vi marknadsför våra aktiviteter och hur vi rekryterar  
 fler och yngre medlemmar till våra kretsstyrelser. Jon Pelling på rikskansliet ledde  
 mötet. Kjell deltog från Tyresö. 



Naturskyddsföreningens insatser på Alby Friluftsgård 

Naturens rum 
Vår permanenta utställning på Alby Friluftsgård har under året fortsatt att glädja många besökare. 
Många uttrycker sin förtjusning över det. Rummet  hålls  öppet under helgerna och öppnas och 
stängs av Södersols personal i kaféet under helgerna och av ”Jobbverket” som driver kaféet i 
veckorna. Det tackar vi för! 

Kulturväxtrabatten på Alby gårdsplan har skötts av Solveig.  
 
Humlebaren på Alby, där vi planterat ängsblommor, har även detta år skötts av föreningen  



Friluftsrådet.  
Rådet består av representanter för de föreningar som har verksamhet vid Alby. Även Naturskolan, 
”Jobbverket”, Albypersonal, fritidschef Lena Hellström och Monica Wallin från Kultur&Fritids-
förvaltningen. Solveig Dahl och Kjell Borgström har under året representerat Naturskydds-
föreningen på rådets möten 24/4, 29/5 och 2/9.  
Föreningen har haft synpunkter via e-mail om ev. ny vägdragning vid Uddby gård. Vi har också 
uttalat oss via e-post, Facebook och telefon angående bron över Nyforsviken.  

Hemsidan: https://tyreso.naturskyddsforeningen.se/  
Karin Schmidt på länskansliet har skött den temporärt tills Sara Karlberg tog över. Tack!  
 
Facebook-sida sköts numera av Kerstin Hedenstrand och Sara Karlberg i samarbete. 

Studiefrämjandet 
Är det studieförbund som Naturskyddsföreningen samarbetar med. Vi skickar in uppgifter om antal 
deltagare i olika aktiviteter och får sedan ca. 2.000:- i bidrag varje år.  

 
Styrelsen i Tyresö Naturskyddsförening 

 
 
Solveig Dahl, ordf.  Kjell Borgström 

 
 
Ann-Jeanette Keinonen  Gerd Askvik  
 
 
 
Alexandra Dybeck   Laura Fernandez 
 
 
 
Sara Karlberg  Per Mellberg  
 


