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Verksamhetsberättelse för 2020 Tyresö Naturskyddsförening 

Medlemsantal 
Årsskiftet 2020/2021 var vi totalt 1.501 st medlemmar i föreningen. Förra årsskiftet 
var vi 1.777. Det är en minskning med 276 medlemmar. Minskningen beror endast 
på registeradministration. Av dem är 872 huvudmedlemmar och 629 
familjemedlemmar. Året innan ökade föreningen med 12 medlemmar. 
Föreningen bildades 1970 under namnet Tyresö Miljövårdsförening och blev en del 
av Natur-skyddsföreningen 1991.

Styrelse 

Styrelsen har haft 7 st. ordinarie styrelsemöten varav 2 st digitala möten, Det 

flyttade Årsmötet ägde rum den 2 november.

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

Kerstin Hedenstrand

Laura Fernandez

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. 
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Programblad
Vårt programblad har under året endast utkommit med 1 nummer. Ett Vår-
sommarprogram 2020.
Karin Schmidt, på vårt länskansli, har hjälpt oss och gjort den fina programlayouten.

 Aktiviteter, 
På grund av den rådande Coronapandemin har de flesta av vårens aktiviteter ställts 
in.

20 feb. Ugglekväll i Albyskogen. Ca 35 deltagare kom. Lyckad fin kväll med snö, 
reflexugglor som lyste i ficklampornas sken och korvgrillning vid 
slutpunkten. Mycket uppskattat!

2 nov. Årsmöte av formell karaktär, med 10 deltagare, i Kvarnhjulet Hus B 
Follbrinken.

15 dec. I år blev det Glöggmingel utomhus på Coronasäkert avstånd på gårdsplanen
till Alby Fritidsgård. Glögg, Lussebullar och pepparkakor smakade gott 
under paraplyer i det ihållande regnet. 

Inställda aktiviteter:

Från feb. Tovnings- och spinnkursen. 
16 mars.  Ordinarie årsmötet flyttades till 2 november. 
28 mars.  Klädbytardag på Kvarnhjulet.
16 april. Grod- och paddkväll vid Långkärret.
19 april. Natursnokarna- för barn och deras vuxna.
25 april. Klimatdag i Tyresö Centrum, ställdes in av Tyresö kommun. 
2 maj. "Städning av stränderna" i samarbete med Fiskevårdsföreningen, 

Scouterna, Friluftsfrämjandet och ”Håll Sverige rent”. 
9 maj. Lammvisning på Uddby gård.
9 aug. Ängsslåtter vid Ahlstorp tillsammans med kommunen och Naturskolan. 

Normala höstaktiviteter som också ställdes in:

Tyresöfestivalen i Stadsparken, ställdes in av Tyresö Kommun. 
Grottkrypning i Klövbergsgrottan.
”Sagornas skog” på Alby i samarbete med Tyresö kultur, Friluftsfrämjandet 
och Krusboda Scoutkår, ställdes in av Tyresö kommun.
Ängsslåtter vid Ahlstorp tillsammans med kommunen och Naturskolan.
Miljövänliga veckan. 
Skogsbad i höstkvällen.
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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. Samtliga vandringar under året har ställts in.

VÅRA YTTRANDEN över samhällsbyggnad 2020

Utbyggnad av Förskolan             Yttrande över detaljplan Samråd  2020-06-09
Kardemumman                                Granskning             2020-12-18

UPPROP

Naturskyddsföreningen Tyresö tog initiativet till ett Upprop om skötseln av 
kulturfastigheterna i Tyresö kommun.
Tyresö hembygdsförening, Friluftsfrämjandet, Scouterna Krusboda/Trollbäcken, 
Tyresö Fiskevårdsförening och Söders Orientering-Tyresö undertecknade 
tillsammans med oss uppropet som distribuerades den 20 dec. till politiker och 
tjänstepersoner på kommunen samt till lokala massmedia.
Uppropet publicerades också på vår hemsida och Facebook.

Övriga möten

18/2 möte med Friluftsrådet.  Övriga möten inställda.

3/3 Invigning av nya förvaltningsbyggnaden vid Alby (maskinhall, verkstad, 

personalutrymmen mm).

18/4 Digital Länsstämma, inget deltagande från TNF

9/11 Digital Kretsträff på riks. Solveig deltog

Naturskyddsföreningens insatser på Alby Friluftsgård

Naturens rum
Vår permanenta utställning på Alby Friluftsgård har under 2020 haft begränsat 
öppethållande på grund av Coronapandemin, men då 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 möte 18/2.
Övriga möten ställdes in.

Hemsidan: https://tyreso.naturskyddsforeningen.se/
Hemsidan sköts av Sara Karlberg.
Facebook sköts av Sara Karlberg .

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 Kerstin Hedenstrand

Laura Fernandez
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