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Verksamhetsberättelse 2021 för Naturskyddsföreningen i 
Nacka 

 
 

Styrelse, medlemmar, styrelsemöten 

Styrelsen har under året bestått av ordförande Ronny Fors, vice ordförande Hanna 
Nilsson, kassör Saga Hellsing, Rikard Johansson och Pär Gångfeldt. Suppleanter har 

varit Annicka Flovin 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 2805 medlemmar varav 1836 fullbetalande 

medlemmar. 10 ordinarie styrelsemöten har hållits.  
 

Kretsstämman hölls den 15 april digitalt. Stämman hade ca 10 deltagare. 

 
 

Samarbeten med andra föreningar 

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

miljö- och naturvänner, Skuruparkens vänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och 

Saltsjöbadens Fiskevårdsförening. Samverkan har handlat om naturguidningar, skrivelser till 
politiker och gemensamma yttranden i planfrågor. 

 
 

Föredrag och naturvandringar 

Vi har anordnat 9 aktiviteter under året:  
 

- Vårvandring i Skuruparken. Samarrangemang med Skuruparkens Vänner. 
- Bevara de små grönområdena i Björknäs. Samarrangemang med Boo Miljö- och 

Naturvänner. 

- Vandring i Ramsmora. Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner. 
- Sarvträskdagen. Samarrangemang med Boo Miljö- och Naturvänner. 

- Upptäck Ryssbergen! Fyra söndagar i september. Samarrangemang med Nätverket 
Rädda Ryssbergen. 

- Hållbarhetsdialog i Ryssbergen med allmänheten och kommunstyrelsen i Nacka 

kommun. Samarrangemang med Nätverket Rädda Ryssbergen. 
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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 Ryssbergen, granskning. Vi avstyrker planförslaget. 

- Naturreservatet Ryssbergen. Vi vill att naturreservatet ska omfatta hela Ryssbergen. 

- Detaljplan för Amperen, Orminge, samråd. Vi avstyrker planförslaget. 
- Detaljplan för Volten, Orminge, samråd. Vi avstyrker planförslaget. 

- Detaljplan för Fasanvägen, samråd. Vi anser att planförslaget i första hand avstyrks 
och i andra hand bättre anpassas till befintligt naturområde.  

- Detaljplan för Järla station, granskning. Vi anser att planen kan anpassas till 

naturvärden samt bättre kompensationsåtgärder och sänkta parkeringstal. 
- Detaljplan för Sarvträsk, Orminge, granskning. Vi avstyrker planförslaget. 

- Detaljplan för Volten, Orminge, granskning. Vi avstyrker planförslaget. 
- Detaljplan för Pylonen, Orminge, granskning. Vi föreslår att exploatering kan ske på 

befintliga parkeringsytor. 

 
 

Skrivelser till Nacka kommun m.fl.: 
 

- Till ledamöterna i kommunstyrelsen om att avbryta planerna på fotbollsplaner i 

Ramsmora. 
- Öppet brev till Boo församling, kyrkoherde Henrik Roos och kyrkorådets ledamöter 

om att avbryta planerna på fotbollsplaner i Ramsmora. 
- Skrivelse med frågor om hur partierna vill utveckla klimatarbetet i Nacka skickades 

till samtliga partier i kommunfullmäktige.  

 
 

Möten, demonstrationer m.m. 
 

Föreningen genomförde tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen möten med 

företrädare från Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och 
Socialdemokraterna om att bevara hela Ryssbergen.  

 
Föreningen deltog i en demonstration utanför Nacka stadshus för att bevara Trolldalen, 

Svindersberg och Ryssbergen. Nätverket Bevara Trolldalen arrangerade 

demonstrationen.  
 

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.  

 
Föreningens klimatgrupp hade regelbundna digitala möten under året. Klimatgruppens 

arbete resulterade bl.a. i en skrivelse till partierna i Nacka om klimatarbetet i 
kommunen, en debattartikel i NVP samt ett möte med Per Enarsson, miljöchef i Nacka 

kommun, om kommunens klimatarbete.  
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Webb och media 

På hemsidan informerar vi om aktuella aktiviteter och om de områden där vi bedriver 
ett opinionsarbete. Vi finns också på Facebook. 

 

 
Vår medverkan i media samt debattartiklar: 

 
- Skövling av urskog rimmar illa med ett grönt Nacka. Debattartikel 

tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen och Nacka Miljövårdsråd i 

NVP 5 jan 2021. 
- Släpp bilnormen i planeringen Moderaterna. Debattartikel i NVP 15 jan 

2021. 
- Miljövänner rasar mot fotbollsplan i Ramsmora. Artikel i NVP 22 mars 

2021. 

- Fotbollsplaner hotar värdefull miljö. Artikel i Mitt i Nacka om Ramsmora 
30 mars 2021. 

- Gerdau, du ljuger om Nackas grönområden. Debattartikel i NVP 
tillsammans med Nätverket Rädda Ryssbergen, Nacka Miljövårdsråd, 

Nätverket Bevara Trolldalen i Henriksdal och Nätverket Rädda 

Svindersberg i Finntorp, 30 maj 2021. 
- Nacka, jobba så här för hållbarhet! Debattartikel i NVP 15 juni 2021. 

- Miljöföreningar vädjar till kyrkorådet. Artikel om Ramsmora i NVP 17 sep 
2021.  

- Fegt och dåligt att inte dyka upp. Artikel i NVP om att allianspartierna inte 

ställde upp på hållbarhetsdialog i Ryssbergen, 30 sep 2021. 
- Intervju med Ronny Fors i Radio Nacka om Ryssbergen och föreningens 

arbete, november 2021. 
 

 

 
 

Styrelsen tackar alla medlemmar och övriga som stöttat styrelsen och föreningens 
verksamhet under året. 

 

 
Nacka 2022-03-22 

 
 

Ronny Fors, ordf.  Hanna Nilsson, v. ordf. 

 
Saga Hellsing  Rikard Johansson 

 
Pär Gångfeldt  Annicka Flovin  

 

Jeanette Milde  


