
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 för STF Stockholms lokalavdelning  
Styrelsen för STF Stockholm lokalavdelning får härmed lämna redogörelse för verk-
samhetsåret 2019.  
 
Årsmötet för verksamhetsåret 2018 hölls den 11 februari 2019 med Tomas Bergenfeldt 
som ordförande och Annika Swedén som sekreterare. 23 medlemmar närvarade vid års-
mötet. Efter årsmötet höll Gabriel Jonsson föredrag om Falklandsöarna. 
 
Vid årsmötet beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Styrelsen, 
revisorerna och valberedning konstituerade sig för verksamhetsåret enligt följande:  
 
Ordförande: Gabriel Jonsson  
Sekreterare: Lily Tsui t.o.m. 2019-04-29 
Kassör: Yasmina Suhonen t.o.m. 2019-05-30 
Ledamöter: Gunnar Eriksson - omvärldsbevakare  
Karin Forsberg 
Erik Norrman 
 
Styrelsen adjungerade i juni månad Dagny Söderqvist som kassör fram till årsmötet 
2020. 
 
1. Styrelsen  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta ordinarie protokollförda styrelse-
möten, varav de flesta har hållits på STFs vandrarhem vid Gärdet.  
 
Lokalavdelningen höll ett programmöte i april som alla medlemmar i programgrup-
pen inbjöds till. Vid mötet planerades nästa termins aktiviteter. Höstens utsatta pla-
neringsmöte blev ej av utan programmet fastställdes via e-post.   
 
2. Verksamhetsområden  
2.1 Kommunikation och samarbete med andra föreningar  
Lokalavdelningen har samarbetat med ABC-kretsen och deltog i maj och november i 
planeringsmöten. Lokalavdelningen är medlem i Förbundet för Ekoparkens vänner, 
Haga-Brunnsvikens vänner, Paradiset-Hanveden och Föreningsarkivet och samver-
kar med Sörmlandsleden. I november deltog Gunnar Eriksson i en busstur genom 
Nationalstadsparken anordnad av FFE. 
 
STF Stockholm har under 2019 fått omkring 40 nya medlemmar. Antalet medlem-
mar är cirka 500. 

  
2.2 Aktiviteter  
Under verksamhetsåret har 27 aktiviteter erbjudits och sammanlagt 216 personer har 
deltagit. Fem aktiviteter har ställts in.  
 
Under våren ordnades den traditionella långfredagsvandringen och åtta andra vand-
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ringar. Därtill var det ett besök i Stenhamra stenbrott, en konstvandring på Söder-
malm och ett föredrag om våren. Under hösten ordnades en vandring på det natio-
nella evenemanget ”Vandringens dag” den 14 september och tre andra vandringar. 
Dessutom var det en visning av Nationalmuseum respektive Drottningholms slotts-
teater, ett konstgalleribesök i Vasastan och tre föredrag med Nationalstadsparken, 
Sten Bergman respektive ”Sägner, skrönor och traditioner” som teman. 

    
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 för att uppdatera medlemmarna om vad som händer i före-
ningen. Sidan 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 akti-
viteterna.  
 
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 30-tal skrivelser, yttranden m.m. skickats till kommuner, myn-
digheter och organisationer. Arbetet sker främst inom ramen för STFs handlings-
program 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 jobbat för att ett antal områden ska bli naturreservat, bl.a. Jung-
frusundsåsen, Erstavik, samt utökning av Årstaskogen. Skrivelse har lämnats till 
Miljödepartementet med önskan om fortsättning av handlingsprogrammet för skydd 
av tätortsnära natur, även kallad Aldrig långt till naturen. 
 
Vi har även yttrat oss över förslag till naturreservat av Kynäsberget, Kyrkhamn-
Lövsta och Telegrafberget. 
 
I övrigt har vi lämnat in synpunkter m.m. på detaljplaner m.m. i Islinge på Lidingö, 
Albano, höghus i Djurgårdsstaden, utökning av Gröna Lund, SLs arbetsplats för nya 
tunnelbanan, och ny gångbro i Alby-Nyfors. 
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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  
Lokalavdelningen har mottagit föreningsarkivens medlemstidning Ordna - vårda.  

 
 


