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Verksamhetsberättelse för 2019 Tyresö Naturskyddsförening 

Medlemsantal 
Årsskiftet 2019/2020 var vi totalt 1.777 st medlemmar i föreningen. Förra årsskiftet 
var vi 1.765. Det är en ökning med 12 medlemmar. Av dem är 893 huvudmedlemmar 
och 884 familjemedlemmar. Året innan ökade föreningen med 23 medlemmar. 
Föreningen bildades 1970 under namnet Tyresö Miljövårdsförening och blev en del 
av Natur-skyddsföreningen 1991.

Styrelse 

Styrelsen har haft 13 st. ordinarie styrelsemöten inkl utflykt till broläge vid 

Nyforsviken samt några mindre planeringsmöten. Årsmöte den 28 mars.

Styrelsen har bestått av: 

Ordinarie:                                                            Suppleanter:                                                         

Solveig Dahl , ordf Gerd Askvik

Ann-Jeanette Keinonen, kassör Tomas Andreasson

Eva Lindh, sekreterare

Kjell Borgström 

Alexandra Dybeck

Sara Karlberg

Per Mellberg

Ann-Jeanette 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. 

Programblad
Vårt programblad har även i år utkommit med 2 nummer. Ett Höstprogram och ett 
Vår-sommarprogram.
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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 biblioteket.
Stort tack! 

Aktiviteter

Från mars Tovnings- och spinnkursen med Tiina Vinter var 5 måndagskvällar 
under våren 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. 

21 feb Ugglekväll i Albyskogen. Ca 50 deltagare. Lyckad fin kväll med snö, 
reflexugglor som lyste i ficklampornas sken och korvgrillning vid 
slutpunkten. Mycket uppskattat!

20 mars ”Livet ska vara en skogspromenad”, Föreläsning med Bosse Rosén i 
Kvarnhjulet. Dagen efter, 21 mars, hölls en walkshop i parken vid Tyresö 
slott. 6 personer deltog båda gångerna i denna härliga och annorlunda 
naturpromenad i vårkvällen.

28 mars Årsmöte då vi också hade besök av Marie Åkesdotter (MP) bla ordförande 
för det nya Hållbarhetsutskottet i Tyresö Kommun.

 

6 april Klädbytardag på Kvarnhjulet, då man lämnar in 5st hela och rena plagg och 
går hem med lika många nya plagg. Ett roligt sätt att förnya garderoben. 58 
personer kom och 230 plagg bytte ägare. 

24 april  Grod- och paddkväll vid Njupkärret, som är en rik grodlokal, vilken 
restaurerats för att inte torka ut, med Jonas Hedlund som guide. Ca. 15 
intresserade personer kom och lyssnade på grodkonserten som började i 
skymningen.

4 maj Denna soliga vårdag städade vi Albysjöns stränder i samarbete med 
Fiskevårds-föreningen, Scouterna, Friluftsfrämjandet och ”Håll Sverige rent”.
Fiskevårdsföreningen hade roddbåtar för att plocka sopor från vattnet och 
transportera från olika delar av stränderna. Ca. 8 funktionärer och ca. 30 
personer bidrog till uppsamling av ca. 12 säckar skräp, det mesta plast, och 
ett bänkbord! 2 dykare städade runt badplatsens bryggor och hopptorn. Ett 
mycket bra evenemang, där Friluftsfrämjandet bjöd alla medverkande på 
soppa! 
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11 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.

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 personer kom. Alla som ville fick åka häst och vagn 
till och från Alby.

14 sept Tyresöfestivalen i Stadsparken kl. 12-17 . Placering på Naturtorget vid 
Wättinge-stråket i slutet av festivalsområdet var både bra och dålig, det 
blåste en grym nordlig iskall vind och halva tiden stod vi i skugga. Hur 
många som besökte TNF blir en gissning, men 6 stycken gick 
Quispromenaden och två nya medlemmar skrev på de lappar som värvarna 
lagt fram, ytterligare ca 10 stycken nya medlemmar värvades av de tre 
värvarna som var på plats från Riksföreningen. Vi fortsätter kampanjen 
”rädda bina” och våra två bihotell drog många barn och föräldrar. Bihotellen 
har sedan ställts upp på Alby vid cafeét. Uppskattningsvis besökte flera 
tusen personer festivalen.

sept Höststart av ”Yllet” Spinn- och tovningskurs i Kulturskolans bildsal med 
Tiina Vinter. Äger rum vid 7 tillfällen varannan måndagskväll under hösten.

21 sept Grottkrypning i Klövbergsgrottan med Jonas Hedlund. 10 glada och nöjda 
deltagare. 

6 okt Genomförde vi ”Sagornas skog” på Alby för 9:e året i samarbete med Tyresö 
kultur, Friluftsfrämjandet och Krusboda Scoutkår. Solig, vacker dag med 
många barnfamiljer som strömmade till och gick olika naturstigar, lyssnade 
på Bergadrottningens berättelser vid den trolska bergväggen, gick på lina 
mellan träden och lyssnade på Skogsmulles sånger eller gick scouternas 
”Hitta vilse”-stig. Scouterna skötte också grillen med pinnbrödsbak vid 
ängskanten nära starten. Medverkade gjorde också ”Björnen” som dök upp 
här och var i området! Laura visade naturväv, Gerd, Sara och Kerstin var 
guider vid ”vägskälet” och visade familjerna till olika stigar och Per och 
Agneta välkomnade vid starten. Ca. 400 personer kom.

12 okt Miljövänliga Veckans ”Fixa grejen” -en halv dag där vi informerade om 
minskad konsumtion, återanvändning, Second hand, Hyr/Byt/Låna och 
lagning/omarbetning. Man kunde tex. få tips om att laga och sy om kläder 
och även nytillverkning och reparation av tex trädgårdsmöbler. 
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Evenemanget var ett samarbete med Tyresö Gymnasiums särskoleklass  och
Sömnadskreatören Loretta Willander. Jobbverket bjöd på bullar och Synoptik
samlade in gamla glasögon för återbruk. 

19 okt Tovnings-workshop på Uddby gård med besök av Tiinas duktiga 
tovningshantverkare, som instruerade och visade sina fina ullarbeten. Ca. 30 
personer kom och tittade och en del barn provade att tova..

30 okt Skogsbad i höstkvällen, 15 personer deltog i denna mysiga vandring i 
fotogenlampans sken.

5 dec Även 2019 blev det en ”Gröt- och visionskväll i Advent”. Långbord dukades, 
lyktor och ljus i alla fönster och på borden, tallris i hörnen och utanför 
entrén, Kjell fixade med marschallerna och höll koll på brasan. Det kom 20 
personer, varav en liten kille + "Bergadrottningen" Marina, som även 
underhöll oss vid ett par tillfällen under kvällen. Totalt med funktionärer 
blev vi 26 personer. Antalet är nog max om långbord skall dukas. Det var lite 
”knöligt” att ta sig fram, men mysigt. När samtliga kommit hälsade Solveig 
välkommen och den sedvanliga ”Vem är jag-djurleken” började. Varefter man
listat ut vem man var fick man äta av Kerstins goda gröt. Samtliga ombads 
att presentera sig för sin granne i samband med maten för att sedan 
presentera sin granne för oss TNF-are. Återkoppling till ”gästerna” gjordes i 
form av mail.
Vi 6 från styrelsen presenterade oss också. Efter gröten och till kaffe med 
Solveigs goda saffransbullar och Annas pepparkakor visade Barbro, fotograf 
från Sagornas skog, bilder tillsammans med sin ”berättelse” om skogen. 
Därefter visades bilder från TNFs tidigare aktiviteter, vilka kommenterades 
av oss. 

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. Natursnokarna har under året haft 3 ”vandringar”, 
till Alby-skogen 16/6 kom 6 barn o 5 vuxna, Tyresö Flaten runt 15/9 kom 12 barn o 9 
vuxna,  och till Telegrafberget 10/11 kom 12 barn o 8 vuxna.

VÅRA YTTRANDEN över samhällsbyggnad 2019

WÄTTINGEOMRÅDET Wättingebacken etapp 1 Samråd 2019.01.08
Wättingebacken etapp 2 Samråd 2019.11.12
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VISSVASS Yttrande småbåtshamn Vissvass 1:6 Samråd
2019.07.29

ALBY/TYRESTA Yttrande över projekttävling om entréer 2019.09.15
till Alby och en nordlig entré till Tyresta
(med ny bro).

TELEGRAFBERGET Yttrande över förslag till naturreservat Samråd
2019.11.11

Övriga möten

29/1, 14/5 och 17/9 möten med Friluftsrådet. 

25/1, 8/5 och 29/8 möten med Miljöpartiet,   3/4 Socialdemokraterna och den 24/5 S-

L-MP. 

3/4  träffade vi Nya kommundirektören, Stefan Hollmark i Naturens Rum.

6/4 var det Länsstämma och den 9/11 Kretskonferens på Riks. 

21/5 var det ett dialogmöte om Skrubbatriangeln. 

24/10 öppet Hus om nya Naturreservatet Telegrafberget.

2-3 nov Kurshelg på Tollare folkhögskola bl.a. om biol. Mångfald. Solveig deltog. 

7/11 informationsmöte om Wättingebacken etapp 2.

8/11 Kurs om Sociala medier på Länsförbundet. Solveig deltog.

9/11 Kretsträff på riks. Kjell och Solveig deltog.

Naturskyddsföreningens insatser på Alby Friluftsgård

Naturens rum

Vår permanenta utställning på Alby Friluftsgård har även under 2019 fortsatt att 

glädja många besökare. Många uttrycker sin förtjusning över det fina "barnvänliga" 

formatet. 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!
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Kulturväxtrabatten  på Alby gårdsplan har skötts av Solveig, Kerstin och Laura.

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

På kullen bakom Naturens rum finns numera de fina Insektshotellen som 
skötts/sköts av föreningen.

Friluftsrådet. 
Rådet består av representanter för de föreningar som har verksamhet vid Alby och 
leds av fritidschef Lena Hellström. Även Naturskolan, ”Jobbverket”, Albypersonal, 
och personal från Kultur & Fritidsförvaltningen deltar. Solveig Dahl och Kjell 
Borgström har under året representerat Naturskyddsföreningen på rådets möten 
29/1, 14/5 och 17/9.
Friluftsrådet har bland annat deltagit i utvärderingen av arkitekttävlingen om ny 
bro över Nyfors-viken. Naturskyddsföreningen har också haft synpunkter på vården
av kulturfastigheterna och kulturmarkerna i Tyresta, upprustning av 
motionsslingor, skyltning, ridstigar samt deltagit i diskussioner om nyttjandet av 
byggnaderna vid Alby.
Hemsidan: https://tyreso.naturskyddsforeningen.se/
Hemsidan sköts Sara Karlberg.
Facebook sköts 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 Per Mellberg

Alexandra Dybeck Sara Karlberg

Eva Lindh
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