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Verksamhetsberättelse 2019 för Naturskyddsföreningen i 
Nacka 

 

Styrelse, medlemmar, styrelsemöten 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Ronny Fors, vice ordförande Hanna 

Nilsson, kassör Alexander Rodriguez, Rikard Johansson och Danessa Boström. 

Suppleanter har varit Charlie Wijnbladh, Pär Gångfeldt, Annicka Flovin, Saga Hellsing 

och Jeanette Milde. Revisor har varit Jan Fröman och revisorssuppleant har varit 

Lennart Philip. Valberedare har varit Sabina Nilsson och Katarina Kindwall. 

 

Kretsens medlemsantal var under året 3301 medlemmar varav 1768 fullbetalande 

medlemmar. 10 ordinarie styrelsemöten har hållits.  

 

Kretsstämman hölls den 20 mars 2019 i Fisksätra folkets hus. Efter stämman berättade 

Eva Nisser, ordf. i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening om planerna på en stenkross 

i Gungviken.. 

 

Stämman hade bara några få deltagare medan föredraget var mer välbesökt med ca 50 

deltagare. 

 

Samarbeten med andra föreningar 

 

Vi har under året haft samverkan med flera lokala föreningar: Nacka Miljövårdsråd, Boo 

miljö- och naturvänner, Forum Finntorp, Skuruparkens vänner, Saltsjöbadens 

Fiskevårdsförening, Naturskyddsföreningarna i Stockholm och Saltsjöbaden samt Stockholms 

län. Samverkan har handlat om naturguidningar, skrivelser till politiker och gemensamma 

yttranden i planfrågor. 

 

Föredrag, naturvandringar med mera 

 

Vi har anordnat 11 naturguidningar och 2 andra aktiviteter:  

Vandring i Gungviken 

Vårvandring i Skuruparken 

Naturvandring och bäverspaning Långsjön – Kranglan 

Natur- och kulturvandring i Trolldalen 

Vandring Nacka Forum till Ryssbergen 

På spaning efter trollsländor i Skarpnäs 

Bioblitz i Ryssbergen 

Svamputflykt med Natursnokarna 

Mosaiklandskapet i Ramsmora 

Klimatstrejk utanför Nacka stadshus 

Naturvandring på Skogsö 

I roten på en gammal stubbe 
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Klimatföreläsning med Staffan Laestadius 

 

Föreläsningen med Staffan Laestadius lockade lite över 100 åhörare. Bioblitzen besöktes av 

ca 50 personer totalt. Vandringen i Gungviken lockade också många deltagare, ca 60 st. 
Även guidningen i Trolldalen var mycket välbesökt.  I övrigt var deltagandet varierande med 

några få på guidningarna i centrala Nacka medan övriga guidningar var mer välbesökta med 

mellan 12 – 25 pers.  

 

Vi har även fått igång en natursnoksverksamhet igen.  

 

Arbete för natur och miljö – remissvar, skrivelser, politikerträffar och 

överklaganden 

 

Vi har som vanligt bevakat Nacka kommuns fysiska planering. Planer vi yttrat oss över 

är:  

Detaljplan för Dalvägen - Gustavsviksvägen i sydöstra Boo, vi avstyrker planförslaget. 

Detaljplan för Ormingehus, vi förespråkar lägre exploateringsgrad och heltäckande 

naturinventering. 

Detaljplan för Galärvägen, vi förespråkar ytterligare naturinventeringar och bättre 

skydd för natur genom planbestämmelser. 

Utökning av bergtäkt i Velamsund, vi avstyrker ansökan. 

Ansökan om stenkross i Gungviken, vi avstyrker ansökan. 

Detaljplan för Fågelstigen i Boo, vi kräver naturvärdesinventering och anpassning till 

naturvärden. 

Samråd vattenverksamhet Bootippen, vi avstyrker förslaget. 

Detaljplan Sjöviksvägen, brandstation m.m, vi kräver naturvärdesinventering och bättre 

anpassning till naturvärdena. 

Detaljplan Solbrinken-Grundet, vi påpekar att naturinventering saknas och förordar 

större anpassning till naturvärdena. 

 

Skrivelser till Nacka kommun: 

Till ledamöterna i Kommunstyrelsens verksamhetsutskott om avveckling av 

Naturskolan i Velamsund. Vi protesterar mot beslutet. 

Synpunkter på förslag till ansökan om bygglov för parkeringsplats, infartsparkering, 

Värmdövägen 686, i Boo, samt Skyddsvärda träd vid Sockenvägen 16 i Björknäs, 

fältrapport. En infartsparkering skulle kraftigt på verka en skyddsvärd ek, Nacka 

kommun har nu lagt ner ärendet.  

Till kommunfullmäktige om att skrota planerna på Östlig förbindelse. 

Till kommunfullmäktige om klimatföredrag med Staffan Laestadius. 

Till kommunstyrelsen om att stödja medborgarförslag om offensivare klimatpolitik. 

 

Under året har vi haft flera politikerträffar:  

Johan Krogh, C, om Ryssbergen. 

Sidney Holm och Lisskulla Zayane om framförallt Ryssbergen. 

Khashayar Farmanbar, S, om Ryssbergen.  

Gunilla Grudevall Steen m.fl. L om i första hand Ryssbergen. 

 

Vi hade tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen en politikerdialog om 

Ryssbergen med företrädare från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.  
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Föreningen har medverkat i arbetet med att skydda skogen vid Sandakällan i Erstavik, 

det huvudsakliga arbetet har drivits av Bevara skogen vid Sandakällan. Resultatet blev 

att Erstavik tecknar naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. 

 

Föreningen har deltagit i Nacka kommuns Naturvårdsråd tillsammans med övriga 

natur- och miljöföreningar i Nacka. Där har aktuella frågor tagits upp på föreningarnas 

och kommunens initiativ.  

 

Föreningen har även varit aktiv i nätverket Trafikval Öst som arbetar mot planerna på 

en Östlig förbindelse. 

 

Webb och media 

På hemsidan informeras det om aktuella aktiviteter och om de områden där vi bedriver 

ett opinionsarbete. Vi finns också på Facebook. 

 

Medverkan i media och debattartiklar: 

Är det så här ni tar hand om kommande generationer? debattartikel i NVP. 

Börja agera för ett fossilfritt samhälle, debattartikel i NVP. 

Biologisk mångfald får stryka på foten, debattartikel i NVP. 

Ny klimatmanifestation i Nacka — och bioblitz i urskogen, artikel i NVP. 

Helgtips: Leta insekter och svamp i Ryssbergen, artikel i mitt i Nacka. 

Alla måste hjälpas åt för att säkra våra barns framtid, debattartikel i NVP. 

Nacka röstar nej till offensiv klimatpolitik, debattartikel i NVP. 

Våra ”orimliga påståenden” är faktiskt fakta, debattartikel i NVP. 

En stenkross river sönder kulturmiljön, debattartikel i NVP tillsammans med Nätverket 

Hela Nacka, Nacka Miljövårdsråd, Saltsjöbadens Naturskyddsförening m.fl. 

En östlig förbindelse löser inte upp bilköerna, debattartikel i NVP. 

 

 

Styrelsen tackar alla medlemmar och övriga som stöttat styrelsen och föreningens 

verksamhet under året. 

 

Nacka 2019-03-18 

 

 

 

Ronny Fors, ordf.  Hanna Nilsson v. ordf 

 

 

Alexander Rodriguez  Rikard Johansson 

 

 

Danessa Boström  Jeanette Milde  

   

 

Pär Gångfeldt  Charlie Wijnbladh 

 

 

Annicka Flovin  Saga Hellsing 


