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Kretsstämma torsdagen den 22 mars 2018 kl 19.00 

Plats: Birgittasalen, kommunhuset, Jakobsberg 

 

 

Årsmöteshandlingar    

 

Datum, tid och plats samt innehåll   sid 1 

 

Förslag till dagordning    sid 2 

 

Verksamhetsberättelse    sid 3 

 

Ekonomisk rapport 2017    sid 9 

 

Revisionsberättelse    sid 11 

 

Förslag om verksamhetens inriktning 2018   sid 12 

 

Motioner     sid 13 

 

 

I anslutning till Kretsårsstämman: 

 

Vi inleder stämman med kaffe/te och kakor och startar samtidigt stämman. 

Under fikat presenterar Katarina Ekestubbe Järfälla kommuns handlingsplan för ökad biologisk 

mångfald i Järfälla. 

 

Naturskyddsföreningens i Järfälla kontaktadresser: 

Adress: Box 2066, 176 02 Järfälla 

Plusgiro: 91 36 33-4 

Organisationsnummer: 813200-5433 

Kretsens hemsida: jarfalla.naturskyddsforeningen.se 



 

Naturskyddsföreningen i Järfälla Sida 2(16) 
 

Förslag till dagordning vid kretsstämman den 22 mars 2018 

 

§1 Stämmans öppnande 

 

§2 Fråga om stämman blivit känd för medlemmarna så som det står i stadgarna 

 

§3 Val av ordförande för stämman  

 

§4 Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 

 

§5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med stämmans ordförande justera  

             protokollet  

 

§6 Upprättande av röstlängd 

 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 

 

§11 Fastställande om verksamhetens inriktning 

 

§12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod för dessa 

 

§13 Val av ordförande av kretsen, tillika ordförande i styrelsen 

 

§14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen 

 

§15 Eventuella fyllnadsval  

 

§16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 

§17 Val av valberedning 

 

§18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman 

 

§19 Ärenden som väckts genom motion 

 

§20 Stämmans avslutande 
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

Verksamheten/Sponsorer 

Jakobsbergs bibliotek har under 2017 ställt lokalen Hyllan till vårt förfogande för föreningens 

föreläsningar vid ett par tillfällen.  

Vi vill tacka Eon som levererat elen under 2017 till Naturinfo utan kostnad för oss.  

Vi vill också tacka Studiefrämjandet som tryckte kretsens årsprogram för 2017. 

 

Styrelsens sammansättning efter kretsårsstämman 2017 

Ordförande:  Karin Hanze 

Kassör:   Sofia Mattsson 

Sekreterare:  Staffan Eng 

Övriga ordinarie ledamöter: Nicklas Johansson   

   Anneli Bengtsson 

                                                                  

    

Styrelsesuppleant:  Tomas Bergman 

   Hanna Leena Bergman 

 

Fältbiologrepresentant: ingen representant 

 

Revisorer:  Bo Lindestam 

   Sören Christiansen 

Revisorsuppleant:  Allan Edblom 

  

 

Valberedning:  Kennet Andersson med bistånd av Eva Grönlund 

    

 

Medlemsantal  

Kretsens egna siffror får vi direkt från medlemsregistret och anger hur många medlemmar vi hade den 

31/12. Rikskansliets siffror är beräknade med en metod som skall användas för ideella organisationer 

och anger det totala antalet medlemmar som stött föreningen med medlemskap under någon del av 

året.  

Antalet medlemmar ser ut att ha sjunkit 2017 i förhållande till tidigare år i tabellen. Detta kan ev. bero 

på att, enligt registeransvariga, dubbelnoteringar av medlemmar kan ha förekommit i vissa fall. 

  

 Kretsens egna siffror Siffror från kansliet 

År Antal 

betalande 

Inkl. 

familjemedlemmar 

Antal 

betalande 

Inkl. 

familjemedlemm

ar 

2017 913** 1637** 969 1715 

2016 962* 1680* 1018 1784 

2015 940 1644 1024 1775 

2014 930 1614 1005 1718 

 

        * 1 febr 2017; ** 31 dec 2017 (lägre antal kan bero på dubbelnoteringar enl. Riks) 
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Järfällakretsens sammanträden 

Kretsstämman hölls den 23 mars 2017 i Birgittassalen, Jakobsberg med 19 medlemmar närvarande. 

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, inklusive konstituerande 

möte.  

 

Representation mm 

- FRIS (Friområdenas samrådsgrupp för administration och vård) lades ned under våren 2017, vilket 

är synd eftersom det fanns en god möjlighet att utbyta information mellan de föreningar som 

deltagit och tjänstemännen inom främst natur och miljöområdet.  

- Samarbetet med Studiefrämjandet. Kennet Andersson är föreningens kontaktperson. 

Studiefrämjandet lägger ut kretsens programaktiviteter på sin hemsida. De trycker dessutom 

kretsens program sedan hösten 2014. Kennet A. redovisar närvaron på våra aktiviteter till 

främjandet. 

- Kretsens kontakt med Rikskansliet har varit genom styrelsens ordförande, Karin Hanze. 

- Snåltäppan. Föreningen samarbetar med Järfälla kommun och Järfälla Hembygdsförening vid olika 

aktiviteter med ängsskötsel på Snåltäppan (vid vägen mot Görvälns slott). Karin Hanze samt 

Hanna Lena Bergman och Sofia Mattsson ordnade förtäring vid fagning resp. slåtter 2017. Allan 

Edblom brukar förevisa användningen av lie under slåttern. Maria Elvström har ansvarat för de tre 

inventeringarna där ytterligare ett par botanister deltagit. Resultatet från inventeringarna lämnas till 

Järfälla kommun och finns på föreningens hemsida. 

- Medlemmar i och utanför styrelsen brukar delta vid krets- och länskonferenser på rikskansliet, men 

representationen var svag under 2017. 

- Ingen medlem deltog vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde 2017. 

 

 

Programverksamheten 2017 

 

- Programbladet för 2017 skickades ut för andra gången till våra medlemmar som bilaga till 

Naturskyddsföreningens medlemstidning Natur. Programmet kom ut med tidningen under första 

halvan av februari och innehöll samtidigt kallelsen till Kretsårsstämman i mars. Styrelsen har 

beslutat att distribuera på detta sätt så länge som det är ekonomiskt försvarbart. 

 

- Annonsering av de olika aktiviteterna har även skett genom Studiefrämjandet, genom 

lokaltidningen på kommunens annonssidor och i tidningen Mitti när det varit möjligt. Ibland har 

också annonsering skett på lämpliga anslagstavlor i kommunen. Utöver det har våra aktiviteter 

synliggjorts i aktivitetskalendern på vår egen och andras lokalföreningars hemsidor.  

 

 
26 jan 2017: Bällstaån – vad skickar Järfälla vidare till grannarna nedströms? 

Genomgång av Bällstaåns tillstånd. / Karin Hanze. 24 deltagare, varav 8 kvinnor. 

 
Torsdag 23 februari: Stockholm – Från skärgård till storstad. Jonathan Stenvall berättar och visar 

bilder från våra lokala naturområden. / Karin Hanze och Jonathan Stenvall. 22 (9 kv) 

 

Torsdag 23 mars: Kretsårsstämma, Birgittasalen. / Karin Hanze. 19 (9 kv) 

 

Torsdag 20 april: Fagning på Snåltäppan. I samarbete med Järfälla kommun och Järfälla 

hembygdsförening. / Karin Hanze. 5 (4 kv) 

 

Söndag 23 april: Fågelexkursion till Hjälstaviken. / Kennet Andersson. 4 (3 kv) 
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Söndag 14 maj: Geologiexkursion vid Gåseborg. Vandringen leds av Paul Evins.  

/Karin Hanze. 17 (9 kv) 

 

Söndag 14 maj: Inventering av Snåltäppan. / Maria Elfström och Eva Grönlund. 4 (3 kv) 

 

Tisdag 16 maj: Fågelkväll vid Säbysjön. / Nicklas Johansson. 19 (8 kv) 

 

Måndag 5 juni Naturnatten – En kväll ute vid Säbysjön. / Karin Hanze. 13 (8 kv) 

 

Söndag 11 juni: Inventering av Snåltäppan. / Maria Elfström och Eva Grönlund. 4 (3 kv) 

 

Söndag 18 juni: De vilda blommornas dag. Området kring Koffsan. / Eva Grönlund. 19 (15 kv) 

 

Söndag 13 aug: Inventering av Snåltäppan. / Maria Elfström och Eva Grönlund. 4 (3 kv) 

 

Söndag 20 augusti: Slåtter på Snåltäppan. I samarbete med Järfälla kommun och Järfälla 

hembygdsförening. / Karin Hanze. 21 (10 kv) 

 

Söndag 10 september: Svampexkursion. I området kring Granskog. /Eva Grönlund. 21 (12 kv) 

 

Söndag 17 september: Naturguidning i Huddinge. Flemingsbergsskogens naturreservat med Richard 

Vestin som naturguide. / Nicklas Johansson. 4 (1 kv) 

 
 

Aktiviteter utanför programmet och Arbetsgruppernas verksamhet under 2017 

 

Föreningen firade 50 år 

Styrelsen beslutade att fira att vi fyllde 50 år med en fest. Alla medlemmar bjöds in antingen via mail 

eller brev. Totalt anmälde sig 54 medlemmar. Vi bjöd in Beatrice Sundberg, ordförande och Ronny 

Fors, ordförande i Stockholms länsförbund för SNF. Föreningen bjöd på mat, tipspromenad och en 

historisk bildkavalkad av kretsens utflykter och bilddokumentation i Järfälla. 

 

Vad händer i Järfälla kommun. 

I och med Stockholmsuppgörelsen har Järfälla kommun lovat bygga ett stort antal bostäder mot ett 

löfte om att en tunnelbana etableras i Barkarbyområdet. Järfälla kommun har i första hand lovat att 

bygga 14 000 lägenheter. Detta löfte ser ut att utökas till kanske upp emot 30 000 lägenheter till 2039 

enligt koalitionens budget. Naturskyddsföreningen har stor förståelse för att det behövs ett stort 

tillskott av bostäder inom Stor-Stockholm och att Järfälla kommun tar på sig ett stort ansvar att ställa 

upp för detta behov, men det behövs eftertanke både i tid och rum.  

 

En fråga som är dåligt utredd är helhetsperspektivet som bör omfatta hur man kan bibehålla den gröna 

strukturen som finns och som tidigare lockat många att bosätta sig i Järfälla. Dagvattenfrågan, som 

påverkar både Bällstaån och Igelbäcken, har även under 2017 genomsyrat planarbetet. Vatten-

strategen, som arbetar med ett helhetsgrepp för dagvattenhanteringen i kommunen, skall komma med 

en slutrapport under våren 2018.  

 

”Kommun”-gruppens arbete  

Delar av arbetsgruppen har synat och skickat in remissvar på samtliga nedan nämnda detaljplaner. 

Ingemar Karlsson har varit involverad i samtliga planer med assistans av Allan Edblom och Nicklas 

Johansson i vissa av detaljplanerna. Allan Edblom har varit föreningens röst m.a.p. yttrandet avseende 

detaljplanen för Norra Igelbäckens Naturreservat. 
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Barkarbystaden II, samråd vattenverksamhet:  
Kretsen har skickat in synpunkter på: Ansökan om tillstånd gällande omläggning av Bällstaån samt 

terrasserings- och grundläggningsarbeten mm i Barkarbystaden II. Järfälla kommuns ansökan gjordes 

till Mark- och miljödomstolen. Avsikten med omläggningen av Bällstaån (och Veddestabäcken inom 

detaljplanen) är att ge Bällstaån större utrymme för meandring i sydöstra delen av området. 

Uppehållstiden skall öka så att översvämning tillåts och att man beräknar därigenom att detta skall 

rena vattnet. Föreningen svarade att det är för tidigt att i detalj planera för detta eftersom vattenplanen 

ej är klar. Det är dessutom viktigt att hitta föroreningskällor uppströms och åtgärda dessa innan man 

börjar arbeta med anslutningspunkten för Veddestabäcken och Bällstaån. 

 

Barkarbystaden II, granskningsomgång 2:  
Omarbetad detaljplan. I första versionen skulle hela området bebyggas och i den omarbetade planen 

skall Bällstaåns dragning utökas, se föregående punkt. Ca 60 - 65% av tidigare planerade lägenheter, 

kontor och lokaler blir kvar, BAS Barkarby (tidigare Barkarby College, skall innehålla utbildnings-

verksamhet i Järfälla) blir kvar. Veddestabron skall gå genom detta planområde och mynnar ut på 

Veddestasidan vid norra delen av Barkarby station. Föreningen har svarat på detaljplanen. Det är 

fortfarande oklart hur väl området passar för bebyggelse. Det krävs stor anpassning med höjdsättning 

av byggnader för att undvika vattenskador vid framtida höga flöden i Bällstaån.  

 

Barkarbystaden III, granskningsomgång, ca. 37 ha: 

Detaljplanen skall inrymma ca. 4 300 bostäder (3-12 våningar, verksamhetslokaler, parker, torg, 

förskolor, skolor. Planområdet gränsar till utbyggnaden av den första etappen, Barkarbystaden I. I 

söder gränsar planområdet till Järfälla kyrka, Kyrkbyn och Kyrkparken. I norr gränsar planområdet 

mot Ålsta hage och Västra Järvafältets naturreservat.  

Närmast Västra Järvafältets naturreservat tre-våningshus och parkområde, vilket är bra men kvarteren 

närmast innanför har byggnader på åtta våningar. Ljus från dessa kvarter kan störa både växtlighet och 

djur i reservatet. 

 

Veddesta II, samråd, 2 ha: 

Föreningen har skickat in synpunkter på detaljplanen. Planområdet är litet och kompakt och består av 

höga byggnader (7 - 20 våningar) innehållande bland annat Barkarby sjukhus, äldreboende, 

trygghetsboende, förskoleverksamhet och till del vanliga bostäder, ingen angivelse av andelen av de 

olika kategorierna. Planområdet ligger utmed Veddestavägen. Området för lek för förskolebarnen 

anser vi är minimalt och uppfyller inte Boverkets normer. Det är också oklart om hur man löser gång- 

och cykeltrafik mellan husväggar och Veddestavägen.  

 

Detaljplanernas påverkan på Bällstaån 

Samtliga planer ovan ligger inom Bällstaåns avrinningsområde, en å som i dagsläget inte uppnår god 

status, varken kemiskt eller ekologiskt. Det gäller att få en totalbild av framtida påverkan på Bällstaåns 

ekologiska och kemiska status från den ökade mängden dagvatten som kommer att föras till ån. I detta 

inbegrips även åns hydromorfologiska status som behöver förbättras.  

Som nämnts i förra årets verksamhetsberättelse finns det områden inom detaljplaneområden i direkt 

anslutning Bällstaån/Veddestabäcken, som är förorenade av tidigare hantering av bekämpningsmedel 

samt industriområden där man kan förvänta sig höga metallhalter, klorerade lösningsmedel och andra 

hälso- och miljöfarliga ämnen. Detta innebär att exploateringen av dessa områden kan riskera målet att 

nå en god ekologisk och att kemisk status för Bällstaån inte uppnås utan att först genomföra stora 

saneringsinsatser. 

 

Norra Igelbäckens naturreservat, samråd (tekniska nämnden) 

Kretsen, representerad främst av Allan Edblom, som tillsammans med Richard Murray (Förbundet för 

Ekoparken) avgett svar på Järfälla kommuns förslag till inrättande av naturreservat runt den del av 
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Igelbäcken som inte varit skyddad, den del som ligger söder om Västra Järvafältet i Järfälla kommun. 

Främsta synpunkter på planen var: arealen på reservatet har minskats från 68.5 ha i förslaget från 2004 

till 2017 års förslag på 44.1 ha, en minskning med ca 36 %, vilket går ut över bredden på zonen mellan 

Igelbäcken och den planerade bebyggelsen i Barkarbystaden. Genom detta förfarande kommer träd i 

området att tas ned. Dessutom bedöms växt- och djurlivet under kvällar och nätter kunna påverkas 

bland annat av ljusföroreningar från hög bebyggelse i Barkarbystaden. Skrivelsen undertecknades 

förutom av Järfällakretsen även av Förbundet för Ekoparken, Friluftsfrämjandet i Järfälla och 

Naturskyddsföreningens Länsförbund i Stockholm. 

 

Svenska Kraftnät: Samråd avs planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga 

Flera förslag presenterades för det planerade 400 kV-nätet. Alternativen berör i flera fall Järfälla 

kommun. Föreningen förordade inget förslag men avrådde en dragning genom Järvafältet. 

 

Kemikaliegruppens har varit vilande under 2017. 

 

Återkommande aktiviteter 

 

Naturinfo 

Barnhörnan är kvar att iordningsställa och göras attraktiv. Naturinfo har varit öppet lördagar och 

söndagar (12 – 16) fr.o.m. första helgen i april till mitten av juni och därefter från mitten av augusti 

t.o.m. sista helgen i oktober. 

 

Naturinfo hölls som vanligt öppet den 6 juni och vi hade då aktiviteter i form av tipspromenad, lek för 

barn och information om Naturskyddsföreningen. Stort tack till Eva Lundquist som bokat in 

Naturinfovärdar, som vanligt. Eva L. och Karin Hanze är kontaktpersoner för Naturinfo. Vi har haft 

god täckning under säsongen och skulle nog kunna öka öppethållande under sommaren till fler helger. 

Vi hade kvar fotoutställningen under 2017.  

Stort tack till alla naturinfovärdar som sett till att verksamheten har fungerat. 

 

Klimatfrågor i kretsen:  
En klimatkväll var preliminärt planerad för hösten, men har skjutits på framtiden.  

 

Järfälla kommuns klimatarbete:  
Kommunen har beställt en klimatutredning från CEMUS vid Uppsala universitet för att få uträknat 

Järfällas koldioxidbudget och vad man bör göra för att minska hela kommunens fotavtryck och hur 

man skall minska utsläppen. Konsumtionen är inte inräknad. Flygresandet är inte heller inkluderat. De 

båda senare behöver regleras nationellt, men i kommunens Miljöplan kan man säga att de finns med i 

den planerade aktiviteten ”Smarta Järfällabor”. Föreningen får framöver följa kommunens arbete med 

koldioxidbantningen. Allan Edblom, Ingemar Karlsson och Karin Hanze närvarade vid genomgången 

av rapporten.  

 

Praktisk naturvård:  
Här ingår arbetet med snåltäppan, d.v.s. fagning, inventeringar och slåtter. Se beskrivning ovan. 

När det gäller Stora Ängsnäs: I koalitionens i Järfälla förslag till Mål och budget 2018 - 2020 Bygg- 

och miljöförvaltningen (Park- och gata) finns ett uppdrag att inrätta biotopskydd för Stora Ängsnäs. 

 

Handla miljövänligt:  
Vi hade ingen aktivitet under 2017 års Miljövänliga vecka (v. 40). Det behövs fler medlemmar som 

visar intresse för detta. Vi får ta nya tag under 2018 om vi får fler som visar intresse. Petter Nykvist, 

som medlemsrepresentant inom COOP, har under 2017 på eget initiativ presenterat 

Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till EKO”. 
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Programarbetet, det praktiska arbetet: 

Tillsammans med styrelsen har Kennet Andersson tagit fram slutprodukten för 2018 års programblad. 

Kennet har även ansvarat för transporten av programmen från Studiefrämjandet och vidare distribution 

via DHL till Danmark. Studiefrämjandet har tryckt programmet för 2017. Stort tack till Kennet. 

 
Föreningens hemsida:  
Anneli Bengtsson har under våren 2017 varit kretsens webmaster. Hemsidan lever mycket tack vare 

Allan Edblom, som, som vanligt, varit en aktiv skribent på hemsidan. Resten av oss behöver, som 

vanligt, bli bättre på att göra inlägg, läsa och kommentera. Detta budskap gäller även alla medlemmar 

och andra som går in på hemsidan. 

 

Natursnokarna:  
Inga specifika snok-aktiviteter har skett under året, men vi hade aktiviteter för barn vid naturinfo på 

nationaldagen. Vi har i tidigare program annonserat efter medlemmar som skulle vilja engagera sig i 

Natursnokarna, men intresset kan sägas vara mycket svalt. Vi ger inte upp ännu. 

 

 

Särskilda områden som bevakats under 2017 

Igelbäcken: 
Bildandet av ett naturreservat utmed Igelbäcken är nu inne i en avslutande process och inför sommaren 

borde reservatsbildningen vara klar. Bäcken har tidigare bedömts hålla God status, men man har 

detekterat PFOS/PFOA (persistenta och giftiga ämnen som bl.a. förekommit i brandskum) i både 

Igelbäcken och Säbysjön där bäcken rinner upp. Detta är en försämring och vid sanering av 

brandplatsen vid Barkarbyfältet måste försiktighet beaktas så att halterna inte ökar, att tänka på när 

man bygger ut Barkarbystaden med delar som ligger inom Igelbäckens avrinningsområde. Vi håller ett 

öga på planerna. 

 

Stäkets verksamhetsområde och Järvakilen: 

Se tidigare redogörelse 2015 - 2016. Trots att vi i föreningen fått avslag på vårt överklagande i Mark- 

och miljööverdomstolen behöver vi ändå bevaka exploateringen utmed Rotebroleden. Vis av andra 

exploateringar görs mer intrång än beslutat. Kontraktet mellan Sollentuna Häradsallmänning och 

Järfälla Gokartklubb var inte förnyat inför 2018.  I november 2017 började en intensiv diskussion och 

kampanj om Gokartbanans vara eller inte vara, i såväl lokalpress som sociala medier. Allan Edblom är 

den som i huvudsak besvarat inläggen och hållit kontakt med politiker, både koalitionen och 

oppositionen. Trots att samtliga partier godkände detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde verkade 

oppositionen (M, L och KD) inför trycket från Gokartklubben föra talan för klubben att de skulle 

kunna vara kvar i alla fall för en begränsad tid. Föreningen har i december 2017 skickat två skrivelser, 

för att få klarhet i ärendet om det planerade / utlovade barrskogssambandet öster om Stäkets 

verksamhetsområde, till Järfälla kommundirektör, politiker representerade i Kommunstyrelsen samt 

till Länsstyrelsen, utan att ha fått svar. 

Vid årsskiftet 2017/2018 var läget mycket oklart då det visade sig att något avtal mellan Järfälla 

kommun och Häradsallmänningen att återbeskoga gokartbanan inte existerade. Våra misstankar när 

detaljplanen togs november 2015 att så kunde vara fallet besannades. Vad säger Länsstyrelsen om 

detta? 

 

Ekonomi 

 
Kretsen fick under 2017 ett underskott på 5 026,75 kr. Under året har den största utgiften varit  

50-årsfesten. Utöver detta har föreningen inte haft några extraordinära utgifter under 2017. 
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Resultatrapport för Naturskyddsföreningen i Järfälla 

   Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 (belopp i kr) 
  

Datum  2018-02-25 
 

      Konto 

 

År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 

Intäkter 

  

   
Återbäring från SNF Riks 

 

23 860,00 kr 23 980,00 kr 23 540,00 kr 22 480,00 kr 

Bidrag från Järfälla kommun. Görvälnprojektet 

 

0,00 kr 16 000,00 kr 0,00 kr 7 000,00 kr 

Cirkelbidrag Studiefrämjandet (SFR) Norra Storstockholm7) 

 

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 300,00 kr 

Programverksamhet5) 

 

2 450,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2 075,00 kr 

Värvningspremie 

 

0,00 kr 0,00 kr 500,00 kr 0,00 kr 

Övrigt (Gåvor/Försälj fågelholkar/ränta) 

 

200,00 kr 400,00 kr 520,00 kr 3 139,16 kr 

Summa intäkter 

 

26 510,00 kr 40 380,00 kr 24 560,00 kr 36 994,16 kr 

 

 

    
Kostnader 

 

    
Möten, information 

 

    
Programverksamhet4) 

 

19 488,30 kr 1 104,20 kr 11 130,20 kr 10 642,00 kr 

Programblad 

 

3 443,00 kr 2 732,90 kr 2 254,00 kr 4 618,00 kr 

Styrelsearbete 

 

1 244,25 kr 332,62 kr 6 119,00 kr 1 313,00 kr 

Natursnokarna1) 

 

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 610,00 kr 

Nätverksträff 

 

0,00 kr 1 046,00 kr 2 560,00 kr 0,00 kr 

Lokaler 

 

    
NaturInfo2) 

 

4 166,00 kr 16 281,90 kr 9 337,50 kr 2 794,00 kr 

Övrigt 

 

    
Kontorsmaterial 

 

0,00 kr 0,00 kr 895,00 kr 0,00 kr 

Bank, Postbox mm3) 

 

3 195,00 kr 3 045,00 kr 2 890,50 kr 2 149,50 kr 

Minnesgåvor 

 

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Summa kostnader 

 

31 536,55 kr 24 542,62 kr 35 186,20 kr 23 126,50 kr 

Resultat 

 

-5 026,55 kr 15 837,38 kr -10 626,20 kr 13 867,66 kr 

      
Balansräkning för Naturskyddsföreningen i Järfälla 

   Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 (belopp i kr) 
  

Datum  2018-02-25 
 

      Konto 

 

Ing. Balans Förändring Utg . Balans Ing. 2016 

Kassa och bank 

 

   

 Kassa och Bank 
 

42 149,16 kr 0,00 kr 42 149,16 kr 42 149,16 kr 

PlusGiro 
 

21 482,31 kr 5 036,75 kr 16 445,56 kr 5 649,93 kr 
Summa kassa och PlusGiro (SFR) 

 

63 631,47 kr 5 036,75 kr 58 594,72 kr 47 799,09 kr 

Fordran  
 

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Förutbet hyra 
 

620,00 kr -10,00 kr 630,00 kr 615,00 kr 
SUMMA TILLGÅNGAR  

 

64 251,47 kr 5 026,75 kr 59 224,72 kr 48 414,09 kr 

      Eget kapital 

     Eget kapital 
 

48 419,09 kr 15 832,38 kr 64 251,47 kr 37 787,89 kr 

Resultat föregående år 
 

15 837,38 kr 15 837,38 kr 0,00 kr -10 626,20 kr 

Årets resultat  
 

0,00 kr -5 026,75 kr -5 026,75 kr 0,00 kr 
Summa Eget kapital  

 

64 251,47 kr -5 026,75 kr 59 224,72 kr 48 414,09 kr 

Skulder 
 

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   

 

64 251,47 kr 5 026,75 kr 59 224,72 kr 48 414,09 kr 

      
Kommentarer till resultatrapporten: 

1) Natursnokarna, ingen verksamhet 2017 

2) Hyra NaturInfo (2480 kr), inköp till Naturinfo (1686) 

3) Årsavgift PlusGiro (750 kr), Postbox (2437,50 kr) samt avgifter bank 

4) 50-årsfest (13601,05), övriga aktiviteter (5887,25) 

5) Anmälningsavgifter 50-årsfest (2450) 
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Järfälla 2017-03-22 

 

 

 

Karin Hanze  Sofia Mattsson  Staffan Eng 

ordförande  Ledamot / kassör  Ledamot / sekreterare 

 

 

 

 

 

Anneli Bengtsson   Nicklas Johansson 

Ledamot  Ledamot    
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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Förslag på verksamhetens inriktning 2018 

 

Under 2018 ska styrelsen i Naturskyddsföreningen i Järfälla verka för följande aktiviteter: 

 

• Värva och ta hand om nya medlemmar samt öka antalet medlemmar som aktivt deltar i föreningens 

verksamhet. 

 

• Genomföra programmet för 2018 och ta fram program för 2019 som tilltalar medlemmar och 

allmänhet, och som omfattar exkursioner, föredrag mm. 

 

• Ha ansvar för kretsens hemsida så att den fungerar som nyhetskanal och kommunikation med 

medlemmar och intresserade. Föreningens ansvarige för hemsidan behöver inte tillhöra styrelsen, men 

måste, om så inte är fallet, ha tät kontakt med styrelsen. Styrelsen ska vara aktiv på hemsidan. 

 

• Ha ansvar för verksamheten i NaturInfo vid Görväln, genom att hålla lokalen i gott skick, och 

bemanna Naturinfo under säsongen då lokalen är öppen.  

 

• Initiera nystart för en inventeringsgrupp vars syfte är att genomföra inventeringar i olika områden, 

med särskilt fokus på icke skyddade områden. Inventeringarna ska bland annat ligga till grund för 

långsiktigt skydd av naturområden, förhindra eller minimera exploatering samt bevaka skötsel av 

dessa. Inventeringsgruppen ska samarbeta med skogsgruppen vad gäller inventering av 

skogsområden. Inventeringsgruppen har en sammankallande och ska bjuda in intresserade 
medlemmar. 

 

• Initiera nystart för en skogsgrupp. Gruppen ska vara uppdaterad på vad som händer i skogarna inom 

Järfälla kommun och ska vara drivande i en förändring av skogsskötseln från hyggesbruk till 

naturvårdsinriktat skogsbruk i de områden som idag inte är skyddade som reservat. Skogsgruppen har 

en sammankallande och ska bjuda in intresserade medlemmar.  

 

• Ta del av Länsförbundets verksamhet t.ex. genom att ha representanter på Länsstämman, medverka i 

"De Gröna Kilarnas Dag", bevaka strandskyddet och haka på Naturskyddsföreningens cykelgrupp. 

 

• Vara representerade på Rikskonferensen. 

 

• Upprätthålla våra kontakter med Järfällas politiker och tjänstemän såsom kommunekolog, 

miljöplanerare och skogsansvarig.  

 

• Besvara relevanta remisser och planer från Järfälla kommun och andra instanser. Delta i kommunala 

förslag som läggs fram i samrådsform. Arbetet kan utföras utanför styrelsen men ska formellt 

besvaras av styrelsen. 

 

• Lyfta fram klimatfrågorna utifrån aktuell kunskap.  
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Ärenden som styrelsen vill framlägga till årsmötet 2017 
 

Styrelsen har inget ärende för 2018 årsstämma. 

 

Motioner till Naturskyddsföreningens kretsstämma 2018-03-22 

 
Översänder härmed motioner som berör följande områden av kretsens verksamhet: 

• Kommunikation, information och engagemang av kretsens medlemmar. 

• Verksamhetsplan och dess förankring bland medlemmarna 

• Utvärdering av arbetet med Stäkets verksamhetsområde. Hur fortsätter vi. 

 

Motion 1: Kommunikation, information och engagemang av kretsens medlemmar 

Som medlem i kretsen får jag i stort sett bara ett program med årets aktiviteter.  

Går vi tillbaka några år hade vi kvartalsbrev, program som delades ut två ggr per år och även en 

nätverksträff där aktiva medlemmar, programutdelare, de som arbetade i Naturinfo med flera var 

inbjudna. När vi tog bort kvartalsbrevet var tanken att hemsidan skulle användas i stället för att ge 

medlemmarna information. De senaste åren har inte hemsidan uppdaterats och jag gissar att 90 % av 

alla inlägg har jag gjort. Tycker mig också se en nedåtgående trend av deltagare i kretsens aktiviteter. 

Vi har tidigare diskuterat brev till nya medlemmar, träff vi NaturInfo, operation dörrknackning som 

Ingemar genomförde på ett föredömligt sätt. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen får i uppdrag att utvärdera nuvarande kommunikation med medlemmarna och komma med 

förslag till förbättringar. Minskar engagemanget från medlemmarna? Varför? Vilka media skall 

användas, hemsida, e-post, Twitter, Facebook mm.  

 

Motivering och några exempel på åtgärder 

Jag har arbetat en hel del med remissvar och insändare mm men saknar mandat för det vi gör. Vad 

anser styrelsen och medlemmarna om t ex Stäkets verksamhetsområde? Mandat kan fås genom att i 

verksamhetsplanen anges vad kretsen skall fokusera på och inriktning. Om arbetet sker i en grupp 

utanför styrelsen bör vi också fundera på vilket mandat den gruppen har och dess kommunikation till 

styrelsen. 

Twitter och Facebook är ”snabba medier” där ett fåtal står för huvudsakliga innehållet och övriga 

kommenterar. Hemsidan behöver uppdateras. Vad skall publiceras på hemsidan? En uppdaterad 

hemsida utgör ett bra underlag för verksamhetsberättelsen. 

 

Tips från andra föreningar. 

Jag deltar i Naturskyddsföreningen i Nordanstigs slåtter i Rigberget. Varje jul får jag ett julkort med 

foto från slåttern, tack för medverkan och en förhoppning om att jag återkommer. De skickar också ett 

välkomstbrev till nya medlemmar. För vår del behöver i stort sett samtliga medlemmar få information 

om kretsens verksamhet? Naturkontakt och andra föreningars sätt att arbeta kan också ge information. 

 

Motion 2: Verksamhetsplan och dess förankring bland medlemmarna 

På hemsidan hittade jag en verksamhetsplan från 2014. Kretsstämman är det forum där vi som 

medlemmar har möjlighet att ta ställning till vad vår verksamhet skall inriktas på. Vi arbetade tidigare 

med att programmet skall stödja verksamhetsplanen samt konceptet Visa, Vårda, Skydda. När det 

gäller Stora Ängsnäs kan vi väl säga at vi följ konceptet när ängen nu får biotopskydd. 

Förslag till beslut 
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En verksamhetsplan inklusive budget bör tas fram och förankras i ett forum likande nätverksträff som 

vi hade tidigare. Riks verksamhetsriktlinjer bör ligga till grund för verksamhetsplanen. 

Om vi skall fortsätta med att lämna synpunkter på planeringen bör vi också ta ställning till hur vi 

ställer oss till den långsiktiga regions- och kommunala planeringen eftersom dessa ligger till grund för 

detaljplaner, reservatsbildning mm. 

 

Motivering och några exempel på åtgärder 

Om programmet skall stödja verksamhetsplanen bör verksamhetsplanen vara klar samtidigt som 

programmet tas fram. Vid Nätverksträffen bör huvuddragen i verksamhetsplanen diskuteras i samband 

med en trevlig och spännande förtäring.  

Påverkan på detaljplaner och reservatsbildning underlättas om vi kan skapa stöd i ”styrande” 

planeringsdokumenten. 

Vi har inte lämnat synpunkter på RUFS 2050. Föreningen Rädda Järvafältet har lämnat bra 

synpunkter. http://bit.ly/2FcQaEq. Förslag till Grön infrastruktur Regional handlingsplan för 

Stockholms län är ute till remiss. Översiktsplanen kan förnyas vid större förändringar för att skydda 

och indikera syftet med området kring gokartbanan. Alla dessa områden är långsiktiga 

planeringsunderlag som vi medverka i och ha en konsekvent långsiktig planering. 

När det gäller RUFS 2050 och att påverka Häradsallmänningen, Järvakilen mm måste kretsen ta 

ansvar för att samordna dessa. SNF länet lämnade in ett remissvar på RUFS 2050. Medverkade 

kretsen? 

 

Motion 3: Utvärdering av arbetet med Stäkets verksamhetsområde. Hur går vi vidare. 

Vi har lagt ner massor med tid på detaljplanen för Stäkets verksamhetsområde. Vi bör utvärdera vad vi 

har gjort bra och vad som kan göras bättre. Om vi ser till vad Järfälla MK har lyckats med så är det att 

få publicitet. De har varit mycket aktiva på Facebook och ett trettiotal medlemmar deltog i KS 

sammanträde när beslut togs. Ärendet är inte klart utan många frågetecken kvarstår. Om vi inte agerar 

är risken stor att verksamheten fortsätter i 10 år till. 

 

Förslag till beslut 

Utvärdera vad vi gjort och hur vi går vidare. Skall vi arbeta med och hur skall vi arbeta med dessa 

tunga projekt? Gränsområdet Igelbäckens naturreservat och Barkarbystaden kräver fortsatt agerande.  

Om vi skall fortsätta med att lämna synpunkter på planeringen bör vi också ta ställning till hur vi 

ställer oss till den långsiktiga regions- och kommunala planeringen eftersom dessa ligger till grund för 

detaljplaner, reservatsbildning mm. 

 

Motivering och några exempel på åtgärder 

En rad frågor kvarstår som kan påverka hur lång tid gokartbanan blir kvar.  

• Krävs ett nytt tillstånd på grund av ny verksamhet, nytt avtal och områdets betydelse för det 

svaga sambandet? Kan kräva en kostbar MKB som Järfälla MK betalar. 

• Skall vi kräva sanering av området med gokartbanan och tippmassorna? Saneringskostnaden 
ligger på Järfälla MK eller Häradsallmänningen. 

• Vad gör vi med utredningsuppdraget för att Häradsallmänningen skall bli naturreservat. 

Troligtvis har Naturskyddsföreningen varit inblandad när det beslutades att området skall utredas? 

• Skall området utanför gokartbanan köpas in för att förhindra utbyggnad? 

• Skall vi försöka få tillstånd att Översiktsplanen uppdateras med området med gokartbanan 

skall stärkas för att förhindra och försvåra utbyggnad av gokartbanan. 

Politiker vill att vi fortsätter att agera eftersom det underlättar deras arbete med att stärka Järvakilen. 

Järfälla 2018-03-04 

Allan Edblom 
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Styrelsens svar på: Motioner från Allan Edblom till Järfällakretsens årsstämma 2018  
 

Motion 1: Kommunikation, information och engagemang av kretsens medlemmar 

Allan: Förslag till beslut 

Styrelsen får i uppdrag att utvärdera nuvarande kommunikation med medlemmarna och komma med 

förslag till förbättringar. Minskar engagemanget från medlemmarna? Varför? Vilka media skall 

användas, hemsida, e-post, Twitter, Facebook mm. 

Styrelsen yttrande över Allans förslag till beslut i motion 1 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att motion 1 ska anses vara besvarad. 

- Styrelsen har redan beslutat att ta fram en kommunikationsplan.  

- Styrelsen har beslutat att skicka välkomstbrev till nya medlemmar i kretsen genom e-post eller brev 

- Styrelsen använder sig av det årliga programbladet som når alla medlemmar, e-post (572 mottagare, 

varav ca 15 - 20 inte har aktuell ändrat till adress) /brev (316 mottagare) och hemsidan. Styrelsen 

använder e-postutskick när det finns anledning att kommunicera i frågor som gäller kretsens 

verksamhet. ”Riks” menar att vi skall vara sparsamma med e-postutskick. Viktiga frågor som skall nå 

alla medlemmar kräver brevutskick till de som inte nås med e-post. Varje utskick med brev till dessa 

medlemmar kostar 2844 kronor per utskick. 

- Styrelsen har diskuterat användning av facebook och twitter men anser att vi då måste avdela en 

person att dagligen läsa och besvara inlägg som görs, vilket vi i dagsläget inte anser är möjligt. Vi ska 

vara mer aktiva på hemsidan.  

Motion 2: Verksamhetsplan och dess förankring bland medlemmarna 

Allan: Förslag till beslut 

En verksamhetsplan inklusive budget bör tas fram och förankras i ett forum likande nätverksträff som 

vi hade tidigare. Riks verksamhetsriktlinjer bör ligga till grund för verksamhetsplanen. 

Om vi skall fortsätta med att lämna synpunkter på planeringen bör vi också ta ställning till hur vi 

ställer oss till den långsiktiga regions- och kommunala planeringen eftersom dessa ligger till grund för 

detaljplaner, reservatsbildning mm. 

 

Styrelsen yttrande över Allans förslag till beslut i motion 2 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om avslag. 

Motivering: 

- att det kan vara en idé att hålla regelbundna medlemsträffar så som vi idag gör med 

Naturinfovärdarna.  

 

- att utveckla verksamhetsinriktningen, se sidan 12 i verksamhetsberättelsen för 2017, mot specifika 

mål i denna.  

 

- att föra in den årliga verksamhetsinriktningen/-planen på egen plats på hemsidan.  

 

- att undersöka det praktiska i att göra ny verksamhetsplanering i samband med framtagandet av ett 

årsprogram, och då även göra en budget; idag görs den senare av den nyvalda styrelsen. 
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- Styrelsen förstår att med – ”synpunkter på planering” – menas översiktsplaner och detaljplaner. Vi 

anser att Järfälla kommuns planer ska behandlas som med stöd av regionens planer och riktlinjer, 

vilket är brukligt.  

 

- att, även om kretsen inte är remissinstans för Länsstyrelsens remiss – Grön infrastruktur, läsa och 

kommentera denna och sända till relevanta organ t.ex. Naturskyddsföreningens länsförbund i 

Stockholm.  

 

Motion 3: Utvärdering av arbetet med Stäkets verksamhetsområde. Hur går vi vidare. 

 

Allan: Förslag till beslut 

Utvärdera vad vi gjort och hur vi går vidare. Skall vi arbeta med och hur skall vi arbeta med dessa 

tunga projekt? Gränsområdet Igelbäckens naturreservat och Barkarbystaden kräver fortsatt agerande.  

Om vi skall fortsätta med att lämna synpunkter på planeringen bör vi också ta ställning till hur vi 

ställer oss till den långsiktiga regions- och kommunala planeringen eftersom dessa ligger till grund för 

detaljplaner, reservatsbildning mm. 

 

Styrelsen svar på Allans förslag till beslut i motion 3 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om att ge sitt bifall till motionen (3). 

Beträffande andra satsen, se kommentar under styrelsen svar för motion 2. 

 
 

 


