
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 för STF Stockholms lokalavdelning  

Styrelsen för STF Stockholm lokalavdelning får härmed lämna redogörelse för 

verksamhetsåret 2018.  

Årsmötet för verksamhetsåret 2017 hölls den 12 februari 2018 med Tomas Bergen-

feldt som ordförande och Katrin Jones Hammarlund som sekreterare. 24 medlemmar 

närvarade vid årsmötet. Efter årsmötet höll Henrik Ekman föredrag om vargen. 

Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och två 

suppleanter. Styrelsen, revisorerna och valberedning konstituerade sig under 

verksamhetsåret enligt följande:  

Ordförande: Gabriel Jonsson  

Sekreterare: Krister Furulund  

Kassör: Dagny Söderqvist  

Ledamöter: Gunnar Eriksson - omvärldsbevakare  

Erik Norrman - vice sekreterare  

Suppleant: Ing-Britt Källman 

 

Valberedning:  

Caroline Dickson - sammankallande 

Claes Tjäder 

 

Revisorer:  

Mats Gullberg 

Anna Lönnquist

 

1. Styrelsen  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta ordinarie protokollförda 

styrelsemöten som alla hållits på STFs vandrarhem vid Gärdet.  

Lokalavdelningen höll programmöten i oktober som alla medlemmar i 

programgruppen inbjöds till. Vid mötet planerades nästa termins aktiviteter.  

Erik Norrman gick under hösten kursen för nyvalda styrelseledamöter i Örebro.  

2. Verksamhetsområden  

2.1 Kommunikation och samarbete med andra föreningar  

Lokalavdelningen har samarbetat med ABC-kretsen och deltog i april och oktober i 

planeringsmöten. Lokalavdelningen är medlem i Förbundet för Ekoparkens vänner 

(FFE), Haga-Brunnsvikens vänner, Paradiset-Hanveden och Föreningsarkivet och 

samverkar med Sörmlandsleden.   
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Styrelseuppdrag i andra föreningar: I Paradiset Hanvedens vänner är Ing-Britt 

Källman revisor och stugvärd.  

Eftersom en uppmaning gick ut från STF Riks i början av året till medlemmarna att 

ansluta sig till lokalavdelningar, har STF Stockholm under 2018 fått mer än 100 

nya medlemmar. Antalet medlemmar är cirka 480. Ett välkomstbrev skickades ut i 

november. 

2.2 Aktiviteter  

Under verksamhetsåret har 37 aktiviteter erbjudits och sammanlagt 354 personer 

har deltagit. Åtta aktiviteter har ställts in.  

Under våren ordnades den traditionella långfredagsvandringen men också en 

vandring med övernattning på Sörmlandsleden och sju andra vandringar. Därtill 

kommer bl.a. en konstvandring i Gamla Stan samt visningar av tre museer, 

Riddersvik gård, Svindersvik gård och Bellmanhuset. 

Under hösten var det igen vandring på Sörmlandsleden med övernattning och fyra 

andra vandringar. Traditionellt ordnades Sörmlandsleden och Kanelbullens dag vid 

Paradiset. Dessutom ingick två föreläsningar i programmet.  

Lokalavdelningen deltog i nationaldagsfirande i Rinkeby i samverkan med 

Studiefrämjandet. 

3. Marknadsföring  

Nyhetsbrev har sänts elektroniskt till medlemmarna varje månad utom juni och 

december.  

Lokalavdelningen producerade en folder för vårens aktiviteter och en för höstens. 

Facebook-sidan används att uppdatera medlemmarna om vad som händer i 

föreningen. Sidans följs av ca 800 personer. Hemsidan, som uppdateras av STF 

centralt, används också för att annonsera nyheter och aktuella evenemang. Vi 

arbetar aktivt med att nå fler målgrupper, så som yngre människor, för att få fler 

deltagare till aktiviteterna.  

4. Omvärldsbevakning  

STF Stockholm Lokalavdelning har sedan flera år en omvärldsbevakning kring 

frågor om natur, miljö och friluftsliv i Stockholmsområdet. Detta beror på det 

mycket starka exploateringstryck som finns mot Storstockholms återstående 

tätortsnära grönområden. Grönområden är även en förutsättning för en attraktiv 

region. 

 

Under året har ett 50-tal skrivelser, yttranden m.m. skickats till kommuner, 

myndigheter och organisationer. Arbetet sker främst inom ramen för STFs 
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handlingsprogram inom natur- och friluftsliv. Ansvarig för omvärldsbevakningen 

är Gunnar Eriksson.  

 

Ett stort mål är att få till långsiktiga och hållbara skydd av de viktiga tätortsnära 

grönområdena, och då speciellt Storstockholms Gröna Kilar. Kilarna består av tio 

naturområden som går in från förortskommunerna mot Stockholms centrala delar. 

Områdena är under hårt tryck att naggas i kanterna, ofta under devisen ”Vi ska 

bara”.  

 

Under året har vi under halvåret mars-september koncentrerat oss på att påverka de 

politiska partierna att skydda de tätortsnära grönområdena, och då både innan och 

efter valet i Stockholmsområdets kommuner. Flera positiva svar har inkommit. 

 

Vi har även jobbat med att hindra exploatering och få till naturreservat av Erstavik, 

Rinkebyskogen, Råstasjön, Ryssbergen, Rensättra, Rågsvedsskogen, Årstaskogen, 

Hagsätraskogen och Kyrkhamn-Lövsta. 

 

I övrigt har vi lämnats in synpunkter m.m. på Stockholms friluftsprogram, 

strandpromenad i Hässelby, Länsstyrelsens remiss om grön infrastruktur, SLs 

planer på utökad sjötrafik, välkomnande av ny landshövding, planerna på ett 

tilltänkt Nobelcenter, Applebutik i allmänhetens Kungsträdgården och planeringen 

av ett stort höghus vid Telefonplan. Stor framgång blev det efter valet när nya 

grönblåa styret i stadshuset valde att stoppa både Nobelcenter och Applebutiken. 

 

Lokalavdelningen är med i Länsstyrelsens samrådsgrupp för natur- och friluftsliv, 

och samarbetar bl.a. med Nätverket Ny Grön Stad, Förbundet för Ekoparken m.fl.  

 

5. Arkivet  

Arkivet har under året varit stängt för ombyggnad.  

 

 


