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Ordföranden sammanfattar året
Detta år har präglats av en hel del arbete både utåtriktat och internt arbete. Kretsen har arbetar
med flera aktuella frågor på olika håll och drivit på i omställningen till ett miljövänligare
Stockholm. Under året har det varit valår och kretsens tog för minst fjärde gången fram en
valenkät inför valet där vi ställde partierna mot väggen med olika miljöfrågor. Med
svarsalternativen Ja/Nej/Delvis fick vi en bra bild i hur de olika partierna stod i olika
miljöfrågor och vi publicerade resultatet i vårt Programblad och på kretsens Facebook.
Klimatriksdagen kom denna gång till Stockholm (Frescati) för att höja valtemperaturen i
rikspolitiken gällande klimatfrågan. Flera i Naturskyddsföreningen kunde delta både från
kretsen, länsförbundet och rikskansliet.
Många programpunkter har varit välbesökta och vi fick till och med chans att bjuda in
företrädare för Regeringen på Klädbytardagen. Karolina Skog (MP) miljöborgarråd och Alice
Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister minglade och hittade plagg vilket blev
lyckat. Den extremt torra senvåren och sommaren var en oroväckande väckarklocka om att
det är detta vi har att vänta framöver nästan varje år om klimatförändringarna slår till
ordentligt, vilket också sannolikt kommer att ske även om världens länder följer Parisavtalet.
Vi påverkades av torkan konkret genom att eldningsförbud förhindrade grillning över öppen
eld på Naturnatten 5 juni.
Året har internt präglats av en samkörning av styrelsemöten med Söderortskretsen för att
underlätta en sammanslagning av kretsarna. Vi har stött och blött olika perspektiv men landat
i att fördelarna överväger för en sammanslagning och vår krets tog på årsmötet ett beslut om
en ändring av stadgarna så att hela kretsen täcker Stockholms stad. Beslutet måste bekräftas
på nästkommande årsmöte för att godkännas.
En positiv medlemsutveckling har skett även detta år, vilket är mycket glädjande då över 1000
nya medlemmar strömmat till vår krets.

Anders Tranberg
Ordförande
Stockholms Naturskyddsförening
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Allmänt om föreningen och styrelsearbetet
Styrelsen
Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2018 av följande ledamöter:
Anders Tranberg
Fredrik Regnell
Erik Forsma
Janaki Haag
Ingrid Bergenudd
Peder Berentsen
Anky Enskog
Sofia Svensson
Ingela Norlin
Sara Olsson

Ordförande
Vice ordförande (ej deltagit)
Kassör
Vice kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot (ej deltagit)
Ledamot
Ledamot

Föreningsstämma och styrelsemöten
Årsstämma hölls den 22 mars 2018. Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under
året. Styrelsen har haft en två konferenser tillsammans med Söderortskretsen. En
heldagskonferens på Stora skuggan i september och en halvdagskonferens i november på
Naturskyddsföreningens rikskansli. Syftet med konferenserna har varit att förbereda för en
sammanslagning av Söderortskretsen och Stockholmskretsen.

Medlemsantal
Medlemsantalet i Stockholms Naturskyddsförening har växt till 23 200 (21:a februari 2017).
En ökning med 1019 medlemmar jämfört med 2017, vilket innebär en ökning på 4 procent.

Föreningsutveckling - förberedelse för sammanslagning
Under 2018 har Naturskyddsföreningen Söderorts styrelse och Naturskyddsföreningen
Stockholms styrelse arbetat med en plan för att slå ihop dessa två föreningar under 2019.
Båda föreningarna ser stora fördelar med att bli en förening då vi redan idag jobbar
gemensamt i ett stort antal frågor, exempelvis programblad och kommunikationen med
staden. Som styrelse i en stadsnära krets rör en stor del av frågorna grönområden,
exploatering, trafikfrågor, och då är det naturligt att vi har en styrelse som samtalspartner och
”bevakare” gentemot staden.
Syftet med sammanslagningen är att skapa en tydligare och mer effektiv krets inom
Naturskyddsföreningen Stockholm, som skall ha kraft att göra skillnad. Denna krets skall
använda sina medlemmars kraft på ett bättre sätt, bland annat genom olika arbetsgrupper som
kommer att fokusera på olika områden. Idag finns flertalet arbetsgrupper men vi ser att flera
nya arbetsgrupper bör kunna tillsättas och att styrelsen skall stötta arbetsgrupperna på ett
bättre sätt.
Vi tror att en gemensam styrelse kommer att bli mer slagkraftig och tydlig, både internt och
externt.
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De arbetsmässiga och organisatoriska vinsterna vi ser kan sammanfattas i följande punkter:
● Tid för det formella arbetet i styrelsen inklusive administration kan minskas
● Minska dubbelarbete och otydlighet då flertalet arbetsuppgifter överlappar mellan de
olika styrelserna, exempelvis för programbladet
● Medlemmarna i Stockholms stad ska inte behöva ta hänsyn till vilken lokal krets de
● tillhör.
● Tydligare kommunikation med en hemsida, facebooksida, för medlemmarna bosatta i
Stockholm
● Vår förhoppning är att vi kan engagera flera aktiva medlemmar
● En effektiv styrelse som skall stödja arbetsgrupperna och ge dem bra förutsättningar
för sitt arbete
Under 2018 har både styrelsen för Naturskyddsföreningen Stockholm och
Naturskyddsföreningen Söderort haft gemensamma möten för att hantera gemensamma
ärenden och planera hur en sammanslagen styrelse kan se ut och agera. Nu har vi en
gemensam bild av hur styrelsen ska se ut och agera och denna plan sätts i verket om
medlemmarna från respektive krets accepterar förslaget om sammanslagning från respektive
styrelse på årsmötet i mars 2019.

Volontärer
Under året har volontärer deltagit i våra arrangemang såsom Klädbytardagen.
Under året har även volontärer deltagit på den julkampanj, Santa Run, som rikskansliet var en
de av

Kurser/föreningsutveckling
I oktober deltog ett antal ur styrelsen i rikstäckande kurshelg i Tollare. Helgen var gratis och
vände sig till förtroevalda och aktiva i föreningen. Helgen innehöll föreläsningar och
workshoppar om ledarskap, faktaseminarier, nätverksträffar och möjlighet till en snokkurs.
Styrelsepersoner i krets eller länsförbund fick också fördjupning i arbetet som förtroendevald.
Länsförbundet gav personer i styrelsen instruktioner om hur hemsidesfunktionens olika delar
fungerar.
Personer i styrelsen och aktiva i våra arbetsgrupper har under året deltagit på rikstäckande
nätverk i Naturskyddsföreningen för utbyte av information och ökad kunskap (Handla
miljövänligt-nätverket, Skogsnätverket, Havsnätverket Öst etc).

Aktiviteter och händelser under året
Medverkan på Trädgårdsmässan
Naturskyddsföreningen deltog i april på Trädgårdsmässan. Vi hjälpte till att bemanna montern
och svara på frågor.

Miljövänliga veckan
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Vecka 40 anordnades numera traditionsenligt Miljövänliga veckan över hela landet. I år
var temat inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra saker och
få dem att leva ett varv till. Under miljövänliga veckan anordnade Handla
miljövänligt-gruppen tillsammans med Refo och Stockholms läns hemslöjdsförening en
minifestival under en dag med temat återbruk. Där fick deltagarna träffa aktörer som bidrar
till ett mer hållbart samhälle, lyssna på inspirerande föreläsare och delta i praktiska workshops
om hur man som privatperson kan ta vara på det du har.

Antiscampi-dagen
Årets antiscampidag genomfördes den 17 mars under några timmars med besök i några
butiker och restauranger för utdelande av diplom samt utdelning av en flyer på en del gator
och torg. Vi lät trycka upp vår flyer/vykort med ekonomiskt stöd av Stockholms
naturskyddsförening (2800 kr).

Klädbytardag
Den 14 april anordnade Handla Miljövänligt Klädbytardag. Klädbytardagen blir mer känd för
varje år och lockade i år hundratals besökare. På Klädbytardagen dök två ministrar från
regeringen upp, Karolina Skog, miljöminister, och Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister. Vi gjorde även reklam för Klädbytardag 25 maj då Nobelmuseet
anordnade en egen en klädbytardag.

Kväll med naturfilmaren Ingmar Lind

Film- och bildvisning av Ingmar Lind drog drog 30 personer. Avsaknaden av DN-annons
resulterade i att främst medlemmar kom detta år. Ingmar visar prov på hur fantastisk vår
svenska natur är och särskilt om man stannar upp och betraktar det som sker.

Kommunvalet 2018
Kretsen ordnade traditionsenligt en valenkät inför kommunvalet och det innebar att tio frågor
ställdes till M, KD, C, L, SD, F!, MP, V och S. Frågorna innehöll delvis nya aktuella ämnen
som strängare mijözoner för personbilar.
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Biologiska mångfaldens dag
Kretsen var involverad i två olika evenemang under Biologiska mångfaldens dag 2018 som
ägde rum 22 maj, FN:s utropade dag för biologisk mångfald. Kretsen var delaktig i ett
arrangemang i Älvsjöskogen inom bl.a. paraplyet Älvsjö Miljöråd. Kretsen förvisade om djur
och natur, spred material och var med och ordnade en trastvandring ledd av Helge Torstensen.
I det ännu inte bildade Rågsveds naturreservat höll kretsens ordförande Anders Tranberg en
kvällsvandring 22 maj som drog ett 20-tal deltagare.

Öppen trädgård
Vartannat år arrangeras öppen trädgård i bl.a. Stockholm. I år deltog kretsen genom att
Anders Tranberg förvisade hur man bygger vildbihotell i en öppen trädgård i Råcksta.
Närmare 70 personer kom och tittade i trädgården och en hel del fick med sig material om
växter som gynnar pollinatörer och/eller byggde ett vildbihotell.

Urban garden show
Helgen 8-9 september deltog kretsen i arrangemanget Urban garden show som innebar en
odlingsfestival i Tantolunden. Kretsen höll med ett informationsbord och intill ordnade
Söderortskretsen med holktillverkning. På informationsbordet kunde deltagare bygga
vildbihotell gratis, vilket var så populärt att allt material gick åt första dagen. Vi spred också
information om våra kommande aktiviteter och vilka växter man ska odla för att gynna
pollinatörer.

Trädgårdsmässan
Anders Tranberg deltog från kretsen på riksföreningens årliga arrangemang på
Trädgårdsmässan i slutet av mars. Temat var pollinering och låta mässdeltagarna bygga gratis
vildbihotell Det är bra att även en från kretsen deltar då vissa har naturfrågor som berör
Stockholmsområdet.

Klimatriksdag inför valet
Kretsen stod med som undertecknare för Klimatriksdagen 2018 bland väldigt många
organisationer. För andra valet i rad ordnade organisationen KlimatSverige en stor
Klimatriksdag inför riksdagsvalet. Klimatriksdagen pågick 4-6 maj och hölls i Aula Magna på
Stockholms universitet. Kretsen deltog med tre personer på Klimatriksdagen för att ta del av
arrangemanget. Motioner under Klimatriksdagen som berörde Stockholm var bl.a. ett stopp
för nya stadsmotorvägar som Östlig förbindelse.

Riksstämma i Uppsala
En person från kretsen deltog på riksstämma i Uppsala. Förutom motioner Nya
verksamhetsriktlinjer togs av stämman 2018-2022, något som eventuellt också kan fungera
som ett stöd i kretsens arbete då verksamhetsriktlinjerna är kopplade till Agenda2030-målen.
Riksstämman erbjuder möjligheter att nätverka med olika delar av landet och det är värdefullt
att inhämta goda exempel till vår lokalförening.

Politikerdebatt: Stadsbyggnad - Vilken stad vill du ha?
Kretsen var, via Naturskyddsföreningen i Stockholms län, medarrangör i en politikerdebatt i
Kungsträdgården 4 september, d.v.s. inför valet. Arrangemanget genomfördes tillsammans
med Samfundet S:t Erik och Byggnadsvårdsföreningen. Debatten ägde rum i
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Kungsträdgården och berörde en rad aktuella byggprojekt i Stockholm och principer vad som
är ett gott byggande i Stockholm avseende hälsa, ytor för barn, tillgång till grönska m.m. Alla
partier som satt i Stadsbyggnadsnämnden var inbjudna, d.v.s F! och SD var inte med i
debatten.

Politikerdebatt: Stockholm, klimatet och framtiden
Kretsen var medarrangör i en politikerdebatt 29 augusti, d.v.s.inför valet. Debatten lockade
många till Immanuelskyrkan. Ämnen som togs upp: Vad gör vi åt trafiken? Hur får
överkonsumerade stockholmare att leva mer hållbart? Hur bygger vi en klimatsmart och
hållbar stad för alla? Hur ger vi unga människor framtidstro? Åsa Thomasson och Jonas Bane
var moderatorer och alla partier i Stadshuset var inbjudna

Programbladet
Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut i
samarbete med Söderortskretsen och distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i
Sveriges Natur. Programbladet har även funnits tillgängliga för allmänheten på flera bibliotek
i Stockholm. På guidningar och när vi haft bokbord har programblad delats ut.
Redaktörer för programbladet har varit Ingrid Bergenudd och Elsa Lindahl. För numret feb sep 2018 och sep 2018 - feb 2019 var Jonas Nilsson vår layoutare. Alla aktiviteter har även
funnits på kretsens hemsida och programbladet fanns också i digital form på hemsidan. Vi
beställde 1000 ex extra för att lägga på bibliotek och andra offentliga platser. Länsförbundets
Månadsblad marknadsförde våra aktiviteter ibland.

Kretsen har under året haft ca 30 egna programpunkter plus ytterligare aktiviteter ihop med
Söderorts Naturskyddsförening. En Utöver detta har en rad andra aktiviteter genomförts
genom styrelsens och de lokala gruppernas försorg. Under vår och höst har en grupp
Natursnokar att setts på Mullängen i Gröndal några gånger på våren och några gånger på
hösten. Mullängen ligger bakom Fregattvägen i Gröndal.
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Lyckad busstur till brandområdet i Västmanland.
Den 19 maj ordnade våra båda kretsar en exkursion till det område utanför Sala i
Västmanland som brann 2014. Vi hyrde in en buss och hade dessutom med oss en lokal guide
under dagen.
Deltagarantalet var ca 45 personer. Deltagarna fick en god inblick i hur skogsbranden gick
hårt fram,
Pär Holmgren gjorde succé
Det var stor intresse för föredraget med Pär Holmgren. Runt 160 personer kom till
Bryggarsalen och fick höra flera perspektiv på klimatfrågan. Pär är tydlig med att vi har all
anledning att minska våra utsläpp i Sverige till 1 ton Co2 / person och år och helst
klimatkompensera det resterande 1 tonnen Co2 så vi hamnar på 0 i utsläpp.

Naturnatten i Blackeberg
I år valde kretsen en helt ny placering för Naturnatten, vid Mälarens strand i Blackeberg.
Totalt eldningsförbud stoppade vår planerade grillning på kvällen men det blev lyckat ändå.
Ca 30 deltagare kom till vårt arrangemang och långt ifrån alla var medlemmar. Vi ordnade
tipsrunda, hade artbingo och arrangerade en guidad vandring på kvällen.

Kommunikation
Stockholms Naturskyddsförening i media
Anders Tranberg uttalar sig om kattugglor i Mitti Älvsjö, januari
Uttalande av Anders Tranberg om dumpning av farligt avfall i Snösätra, maj
Stockholms Naturskyddsförening uttalande i januari citeras igen efter nej till Kattuggleholkar
i Herrängen, Mitti Älvsjö, maj
Anders Tranberg uttalar sig om ekarna i Kristineberg och hotet mot dem p.g.a. kontorshus i en
artikel, tidningen Syre, maj
Stockholms Naturskyddsförening omnämns i samband med skrivelse om framtiden på
Snösätra
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verksamhetsområde. Kretsen vill ha in miljörelateradde inslag på området efter att det
totalsanerats. Mitti Vantör, september
Anders Tranberg medförfattare i debattartikel Nacka/Värmdöposten om Östlig förbindelse,
november
Stockholms Naturskyddsförening omnämns i samband med Norr Mälarstrand. Kretsen
skickade in en skrivelse till länsstyrelsen för att uppmärksamma negativ påverkan på
fågellivet, Mitti Kungsholmen, november
Anders Tranberg får in en insändare i Mitt i Älvsjö om brist på bullerskydd vid E4:an,
novemner
Anders Tranberg medverkade i reportage om Kyrkhamn och naturreservatsplaner, december

Pressmeddelanden
0 pressmedelanden har skickats ut inom gratisprogrammet MyNewsdesk under 2018.
Anledningen till att vi inte skickat pressmedelande är för att det oftast lönar sig att kontakta en
reporter direkt, vi har dock ett konto på MyNewsdesk sedan några år tillbaka. Detta konto är
dock ett gratis-konto och har sina begränsningar.

Hemsidan
Anky Enström och Sara Olsson har arbetat med hemsidan som har webbadressen
http://stockholm.naturskyddsforeningen.se.

Google-Adwords
Kretsen har under början dragit nytta av Google-verktyget Adwords för att öka synlighet.
Dock upptäckte kretsen senare under året att vi måste vara inne och vara aktiva med verktyget
för att det ska hålla igång. P.g.a. låg aktivitet har Adwords nu legat nere sista halvåret och det
krävs troligen förnyad kontakt med Google för att komma igen. Vi hoppas kunna fixa det hela
framöver.

Nyhetsbrevet
Kretsen har inte längre en särskilt webb-utformat nyhetsbrev (Apsis) som vi hade tidigare
sedan den förre redaktören slutade. Under året har vi använt oss av våra medlemsregister för
medlemsutskick och det har fungerat bra. Det har kommit mycket folk efter våra utskick.

Facebook
Stockholms Naturskyddsförening hade 1772 gilla-markeringar i februari 2019, vilket kan
jämföras med 1616 februari 2018 och 1349 året innan dess. Tanken är att Facebook-sidan
skall fungera som en ytterligare länk mellan föreningen och medlemmarna samt även för
nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och vårt arbete till de som inte självmant
söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med i vår sida eller på annat sätt
interagerar med vår sida. På Facebooksidan läggs aktiviteter, foton och annan information
upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och länkar till
tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda.
Inför valet spred vi vår valenkät på kretsens facebook och den delades ett flertal gånger.

Uppföljning av miljöinsatser på geografiska platser
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Hotad natur
Hammarbyskogen är ett värdefullt naturområde som kretsen bevakar särskilt noga.
Hammarbyskogen är ett skogsområde som ligger nedanför Hammarbybacken och som utgör
en grön spridningskorridor mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Stockholms stad vill
bygga i stora delar av Hammarbyskogen och kretsen har fortsatt att bevaka frågan detta år.
Stockholms stad har inte kommit igång med en detaljplaneprocess men kretsen har granskat
det startPM och det underlag för behovsbedömning som Stockholms stad har tagit fram som
ett första steg mot fortsatt planering. Granskningen resulterade i en dels en skrivelse till
Stadsbyggnadskontoret och ansvarig handläggare och en skrivelse till Miljöförvaltningen. Det
lokala nätverket Rädda Hammarbyskogen och kretsen har haft en del kontakt under året för
informationsutbyte m.m.

Dokumentation av förorenat område
En kommunens miljösynder från 1950-talet ligger i Snösätra och utgörs av ett förfallet
upplagsområde. Kretsen har under året gjort ett mer noggrant platsbesök i det förfallna
området. Verksamhetsområdet borde totalsaneras p.g.a. alla orenade utsläpp som ägt rum här,
men ingen sanering av marken har påbörjats och inte detta år heller. Lokaltidningen
Direktpress skrev om våra dokumenterade föroreningar och SVT-nyheter var på plats och
filmade i Snösätra men det blev tyvärr inget inslag i SVT:s Stockholmsnyheterna. Kretsens
ordförande Anders Tranberg har under året haft kontakt med expertis som kan rena förorenad
mark med hjälp växter.

Skyddad natur - två naturreservat inrättade m.m.
Under 2018 invigdes två (2) nya naturreservat i Stockholm: Naturreservat Årstaskogen –
Årsta holmar och Rågsveds naturreservat. Naturreservat Årstaskogen – Årstaskogen är på ca
70 hektar och Rågsveds naturreservat är på 94 hektar. Kretsen har bevakat dessa två områden
under många år och varit delaktig i respektive reservatsprocess med remissvar, mediautspel,
skrivelser m.m. Ett skydd för Årstaskogen – Årsta holmar engagerade sig Söderorts
Naturskyddsförening för redan under 1990-talet.
Invigning av Årstaskogen skedde på en söndag veckan före midsommar och
Naturskyddsföreningen var involverad genom att kretsens ordförande, Anders Tranberg höll
en naturguidning i Årstaskogen. Invigningen av Rågsveds naturreservat skedde söndagen 2
september midsommar och Naturskyddsföreningen var involverad genom att kretsens
ordförande, Anders Tranberg höll en naturguidning i Rågsveds natur.
Årstaskogen blev inte helt skyddad utan ca 14 hektar skog hamnade utanför
naturreservatsgränsen. Tyvärr hamnade en stor del av Årstaskogens värdefulla ädellövskog
utanför naturreservatsgränsen, inte minst i Årstaskogens östra del. En del av det som hamnade
utanför naturreservatsgränsen i östra delen av Årstaskogen omfattas ändå av strandskyddet på
100 m vid Årstaviken.
Vi förordade att 130 hektar skulle inkluderas i Rågsveds naturreservat, tyvärr fick inte gehör
för hela arealen då Stockholms stad ville ha utrymme för framtida bebyggelsplanering. En hel
del av den mark som inte inkluderades i naturreservatet utgjordes av nyckelbiotoper som
Skogsstyrelsen pekat ut. En mindre del av marken som hamnade utanför
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naturreservatsgränsen omfattas av fornlämningar som på så sätt är skyddade i
fornminneslagen.
Både Årstaskogen och det som brukar kallas Rågsveds friområde har varit påtänkta för
omfattande exploatering i omgångar genom åren. Nu räddas huvuddelen av dessa mycket
värdefulla naturområden för framtiden, vilket är en viktig seger för miljön i södra Stockholm.

Infrastruktur
Inom Stockholms stad pågår bygget av Förbifart Stockholm men arbetet stoppades under året
tillfälligt av Arbetsmiljöverket. Att motorvägsbygget stöter på svårigheter överraskar oss inte
och det är ganska stor risk att bygget blir dyrare än planerat och eventuellt också försenat.
Kretsen har mest bevakat Förbifart Stockholm under året och har t.ex. sett förödelsen av
bortsprängd natur vid Hjulsta.
Arbetet mot motorvägen Östlig förbindelse har pågått under året med möten inom gruppen
Östlig förbindelse där Anders Tranberg suttit med. Att delta i debatten genom debattartiklar
och insändare har varit en del av årets fokus samt att utveckla kommunikationen Trafikval Öst
där vi visar på alternativ på en motorväg. Gruppen Östlig förbindelse vill ha kollektivtrafik,
cykeltrafik, båtpendling m.m.

Juridiska processer
2016 överklagade kretsen det jättelika kontorshuset utmed Essingeleden i Kristineberg. Den
25 april fick vi rätt i Mark- och miljödomstolen, vilket får sägas vara en mycket viktig
delseger. Detaljplanen med kontorsbygget hotar en mycket värdefull ekmiljö av regionalt
intresse och totalt hotas nio (9) stycken gamla värdefulla ekar som är att betrakta som
oersättliga. Stockholms stad överklagade då i sin tur och fick prövningstillstånd i Mark- och
miljööverdomstolen. Under året har kretsen bemött Stockholms stads argument och kretsen
begärde också syn på plats. Syn beviljades men genomfördes inte detta år utan kommer att
ske 2019. Kretsen anser bl.a. att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan och det fick vi
rätt för i Mark- och miljödomstolen.
2017 överklagade kretsen ett beslut på Vasa Reals skolgård som gällde en trädrad. Vi hävdade
att det var en allé men det hävdade inte länsstyrelsen. Under året har vi fått rätt i Mark- och
miljööverdomstolen för att det är en allé och då har Stockholm stad ansökt om dispens för att
få avverka allén. Denna dispens har vi nu under året överklagat och fallet ligger hos Markoch miljödomstolen och där låg ärendet när året tog slut.
De juridiska processerna har inte kostat kretsen något då vår Anders Tranberg samt Ronny
Fors arbetat ideellt med Kristineberg och gällande Vasa Reals skolgård har en person med
juridisk kompetens ställt upp gratis. Båda fallen är viktiga ur principiell betydelse, dels
angående betydande miljöpåverkan och dels angående vad som ska definiera en allé.

Skrivelser och remisser
Under året har kretsen försökt påverka i olika frågor som dykt, inte sällan med kort varsel.
Formella remisser
- Remissvar på fotbollsplan Fredhällsparken,
- Synpunkter på val av planprocess för detaljplan i östra Hammarbyskogen
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- Synpunkter på kommunens slutsats om att detaljplan i östra Hammarbyskogen inte innebär
betydande miljöpåverkan
- Remissvar detaljplan, 13 radhus på Lundagatan, Södermalm
- Remissvar på Hagsätraskogens naturreservat
- Remissvar på Rågsveds naturreservat
- Remissvar Bergholmsbacken, Bagermossen
- Remissvar Larsboda, småhus
- Remissvar Spångadalen
- Skrivelse/anmälan till länsstyrelsen om påverkan på häckande fåglar vid Norra Mälarstrand i
samband med stor omvandling av strandmiljön
- Skrivelse till Farsta stadsdelsförvaltning om
- Skrivelse i april till flera förvaltningar gällande att en planerad naturvärdesinventering enligt
SIS-standard i Årstaskogen våren 2018 inställdes
- Skrivelse i maj till Miljöförvaltningen m.fl. förvaltningar angående massiv dumpning av
avfall/miljöfarligt avfall i Snösätra. Fotodokumentation av jättelika högar med sprayflaskor,
bråte m.m.
- Skrivelse i maj till Exploateringskontoret om Årsta holmar gällande vrak som riskerar att
läcka föroreningar och som ingen verkar vilja kännas vid
- Skrivelse i juni om totalsanering av Snösätra där kretsen ställer krav på kommunen om att
sanera förorenad mark
- Skrivelse i oktober till Miljöförvaltningen med frågor om markprover i Snösätra
- Skrivelse i november till Miljöförvaltningen gällande bristfälliga och all för generella
formuleringar i Grönare Stockholm om återkommande parkskötsel/skogsskötsel

Lokala grupper/Nätverk – aktiva och engagerade medlemmar
Nätverket Ny Grön Stad
Anders Tranberg har suttit med i nätverket Ny Grön Stad. Nätverket har en hemsida
www.nygronstad.se och består av ca 16 föreningar/grupper som på olika sätt arbetar med
frågor som berör grönstruktur och planärenden. Nätverket har samlats några gånger under året
och utbytt information samt blickat framåt. Under året skickades enkäter ut till partierna inför
valet där de fick bekänna färg i ett antal miljöfrågor. Detta kommer vi använda framöver som
ett underlag inför möte politikerna.

Älvsjö Miljöråd
Anders Tranberg har varit representant i Älvsjö Miljöråd som funnits under flera år
(www.alvsjomiljorad.se). Under året har Anders Tranberg varit fortsatt representant i Älvsjö
Miljöråd. Miljörådet har haft tre möten under året och behandlat lokala miljöfrågor.
En del av berget Långbrodalshöjden har vid gatan Lingonbacken hotats av betydande
sprängningsarbeten. Miljörådet har framfört bristen på tillräckliga underlag om bl.a. berg- och
grundvattenförhållanderna. Att det saknas bullerplank vid det som kallas Älvsjömotet, d.v.s.
där Älvsjövägen möter E4:an informerades Trafikverket om och vill träffa myndigheten
framöver.
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Under året har delar av Miljörådet engagerat sig i en separat grupp för att rädda det ett hus i
Älvsjöskogens naturreservat som skulle kunna användas som raststuga/naturens
hus/föreningslokal. Röjningsåtgärder i Älvsjöskogens naturreservat har också tagits upp.

Trafikval Öst
Under året har nätverket Trafikval Öst bildats som enbart fokuserar på att motarbeta
motorvägen Östlig förbindelse (tidigare Österleden). Trafikgruppen har gått upp i Trafikvaal
Öst. Österleden har återkommit i olika skepnader sedan 1920-talet. Personer från kretsens
Trafikgrupp sitter med i Östlig förbindelse. Under året har arbetet innehållit debattartiklar,
kontakter med politiker och synpunkter på Trafikverkets arbete. Ett antal debattinlägg har
genomförts och kretsen har stått med som undertecknare i Nacka Värmdöposten tillsammans
med bl.a. Nacka Naturskyddsförening.
Trafikverket tog inte med Östlig förbindelse i den nationella Transportplanen, varför allt
arbete avstannat i princip med att genomföra motorvägen. Dock ska riksintresset för en
vägdragning utredas så 8 alternativ ska kokas ner till ett förslag på korridor.

Handla Miljövänligt-gruppen
Handla Miljövänligt-gruppen i
Stockholm/Söderort har under året haft ungefär
ett möte i månaden, med 4-10 personer som
deltagit och planerat årets aktiviteter.
14/4, Klädbyte 2018. Denna gång arrangerade
gruppen Klädbytardag på Kungsholmen,
27/3 Föreläsning. Sara Nomberg, ekologisk
hudvårdsterapeut och medlem i
Naturskyddsföreningens kemikalienätverk,
föreläste om varför du ska handla miljövänliga hudvårdsprodukter. Därefter tillverkade
deltagarna varsin hälsosam och effektiv deodorant, samt en salva som man kunde anpassa
efter hudtyp. Deltagarna fick möjlighet att doftsätta produkterna efter önskemål.
Miljövänliga veckan, Årets tema är "Fixa grejen/Ta vara på det du har". Upptakt skedde 4
september på rikskansliet. Gruppen deltog och diskuterade hur man kan inspirera till återbruk
och återvinning.

AntiScampi-gruppen
Under året har studien fortsatt om ASC certifieringar av räkodlingar i Honduras. Det sista
fältbesöket gjordes i september. Samtidigt gjorde en ekumenisk organisation för försvar av
mänskliga rättigheter ett besök som verifierade de resultat som studien kommit fram till. I
december var slutversionen av rapporten på drygt hundra sidor på spanska klar. Vi
påbörjade då skrivandet av en sammanfattning på svenska. Slutsatsen är att inga
förbättringar har skett genom att räkodlingarna har ASC märkts. Förstörelsen av
våtmarkerna fortsätter liksom brotten mot de mänskliga rättigheterna. Vi inväntar en
respons från riks hur vi kan samarbeta kring lanseringen av rapporten. En person deltog på
Havsnätverkets träff i Göteborg.
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Gudrun har hållit ett föredrag om jätteräkor för Nacka och Saltsjöbadens
naturskyddsföreningar. På inbjudan av Riks träffade en av oss organisationerna Kiara från
Indonesien och Tambuyog från Filippinerna som är samarbetsorganisationer med
Naturskyddsföreningen och arbetar med räkfrågan. Vi har skrivit några inlägg på Facebook.
Det har varit mindre aktiviteter i år än tidigare år.

Kemikaliegruppen
Under året har Kemikaliegruppen sökt pengar från kretsen för att genomföra föreläsningar om
kemikalier i hudvård. Föreläsare har varit Sara Nomberg. Hudvårdsprodukter kan innehålla
väldigt många ämnen och genom föreläsningarna har gruppen kunnat informera om vilka
ämnen/kemikalier som är dåliga och hur vi kan undvika dem,
Gruppen har fortsatt arbeta för att uppmärksamma aktuella miljörisker. Under året har
fimvisning och disskussion förts om hormonstörande ämnen. Frågor som lockade publik var:
Hur kan det vara så svårt att få bort bevisat hormonstörande ämnen från våra livsmedel,
barnleksaker och hygienprodukter? Maktspelet kring regleringen av dessa hormonstörande
ämnen i EU-parlamentet berördes filmen liksom en beskrivning av forskningsläget,
lobbyismen och EU:s kemikalielagstiftning REACH.
Föreläsningarna har lockat många och visat att bl.a. kemikalier oroar många och hudvård är
ett ämne som många kan relatera till.

Vattengruppen
Vattengruppen är under uppbyggnad.

Arbetsgrupper på länsförbundsnivå
Skogsgruppen, Klimatgruppen och Cykelgruppen redovisas i länsförbundets
verksamhetsberättelse. Det kan dock noteras här att länssgrupperna ofta berör Stockholms
stad.
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