
 

Verksamhetsberättelse 2018 

Medlemmar 

Kretsen hade den 31 december totalt 8 937 medlemmar.  

Det totala medlemsantalet har ökat med 234 jämfört med 2017. 

Årsstämma 

Årsstämma hölls den 22 mars på Studiefrämjandets lokal (för verksamhetsåret 2017).  

Mötet hade 12 deltagare. Innan stämmoförhandlingarna så föreläste Sören Kjellqvist.  
Sören är äventyraren som tar ställning. Han har bla paddlat runt hela Norges kust utan 

medhavd mat och pengar med avsikten att belysa förekomsten av tungmetaller och 

miljögifter som finns i fisken i Östersjön. 

 

Styrelse, styrelsesammanträden och organisatoriskt arbete 
Styrelsen hade under tiden 1 januari – 21 mars följande ledamöter: 

Ordinarie: Per Hedberg ordförande, Marianne Kahn, vice ordförande, Hans Hiller, kassör, 

Johan Gärdebo, Nils Möller, Tomas Lohammar, Marcus Hedblom och Klara Mårtens. 

Suppleanter: Victor Bergseije, Magnus Mattisson, Elizabeth Brunius Hayashida,  

Hodan Dualeh och Anna Douhan Sundahl. 

 

Från den 22 mars ingick följande medlemmar i styrelsen: 

Ordinarie: Per Hedberg ordförande, Marianne Kahn, vice ordförande, Hans Hiller, kassör, 

Nils Möller, Tomas Lohammar och Magnus Mattisson. 

Suppleanter: Elizabeth Brunius Hayashida, Hodan Dualeh, Leonie Prevel,  

Josefine Palmgren, Adam Wallin och Victor Bergseije. 

 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden: 16 januari, 14 februari, 15 mars,  

17 april, 16 maj, 20 juni, 20 augusti, 18 september och 25 oktober.  

Dessutom har vi haft en planeringsdag den 8 december. 

Deltagande i möten, konferenser, föreläsningar och seminarier 
Styrelsemedlemmar har bla deltagit i: miljömålsrådsmöte, miljöl,  
Riksstämma i Uppsala, kretskonferens, Länsstämma, föredrag Klimataktion, friluftsliv i 
staden, diskussion om naturreservat, flora/faunakonferens, föredrag om naturbete, kurshelg 
för ett växande engagemang (som Riks ledarakademi arrangerade), gemensamt seminarium  
med Länsförbundet om miljömålen (som Länsstyrelsen arrangerade), skogsträff ”vad gör 
skogsstyrelsen” och Mälardalens vattenråd. 

 
Media 
Kretsen har genom Insändare, debattartiklar och annan medverkan i media synts i olika 
sammanhang, bla debattartikel i unt:s nätupplaga: klimatval Uppsala - en uppmaning till 
Uppsalas nyvalda politiker. 



Aktiviteter och Evenemang  
Nedan följer redogörelser för aktiviteter och evenemang, vissa med personliga skildringar. 
 

Huggormssafari söndagen 15 april – Hans Hiller  
30 st var med på ormsafarin (varav 12 st barn). Vi fick se tre huggormar som visade upp sig. 
Allt under sakkunnig, pedagogisk och underhållande ledning av Rickard Malmström.  

 

Rickard Malmström med en huggorm på pinnen (Hans Hiller fotograf) 

Studiebesök hos systerorganisationen Ålands Natur och Miljö  
Plats: Åland Mariehamn lördagen 26 maj 

I syfte att skapa nätverk och söka inspiration anordnades för första gången en dagsutflykt till 

Åland. Där träffade vi medlemmar från Ålands Natur och miljö, som är aktiva inom liknande 

områden som Naturskyddsföreningen Uppsala. 

På plats fick vi information från bla ÅNM:s ordförande Simon Holmström och förtäring av 

Åländsk fika. 

Vi var också med på en guidad vandring längs Nåtö naturstig (se bild nedan).  

Programgruppen genom Egon Nilsson ordnade denna trevliga utflykt som lockade  

12 st deltagare. 

 



 

Fotograf: Hans Hiller (Åland: Nåtö naturstig) 

 

Cykelutflykter – Björn Engström 

Den 22 april gjordes en cykelutflykt till Fullerö backar och Vallsgärde med 8 deltagare. I år 

var våren sen så alla blommor hade inte slagit ut. 

Den 6 maj åkte vi runt Åriket.  Och fortsatte in i Kungshamn Morga med 10 deltagare. Härligt 
väder. 

Den 10 juni Utflykt till Funbo kyrka och Linnés Hammarby med 8 deltagare. En av 
sommarens varmaste dagar.  



Stadsskogens dag 26/8 – Hans Hiller 
Vårt bord var välbesökt även i år. Fältbiologerna representerade av Ingemar Södergren 
deltog också med ett bord. 
 

 
Ingemar Södergren Fältbiologerna (längst till vänster) och Adam Wallin Uppsalakretsen 
framför vårt nyinköpta tält (8x4 meter). Fotograf: Hans Hiller 

 

Buffelsafari till Ängsholmens Gårdsmejeri Harbo 16/9 – Hans Hiller 

Det var en trevlig utflykt som lockade 34, varav 6 st var barn. Vi vandrade ner till 

naturreservatet och våtmarken där vattenbufflarna betar och röjer.  

Vi fick också möjlighet att köpa mozarella och halloumi. 

 



 

Hans Hiller tog denna bild (Buffelsafari) 

 

ETC Solpark i katrineholm 30/9 – Hans Hiller 

Vi var 18 st som åkte med buss till den publika parken som har all typ av alternativ 

energiproduktion och mycket härlig och ren el.  

Läs om parken på: https://etcel.se/katrineholm 



 

Johan Ehrenberg grundare av parken berättar om solceller. I bakgrunden  

Bengt Nordin ansvarig för ETC Solpark. Fotograf: Hans Hiller 

 

Weeping Willows julkonsert UKK 21/12-22/12 – Ira Sundberg och Hans Hiller 

Magnus Carlsson bjöd in Naturskyddsföreningen att vara med vid Weeping Willows 

julkonserter runt om i landet. Magnus promotar Naturskyddsföreningen högst påtagligt. Han 

hade också ett intressant och viktigt sommarprat i somras. Vi hade ett välbesökt bord där 

många köpte årets bok ”Ett hållbart liv 365 råd”. Vi som var på plats fick njuta av en fin 

julkonsert. 



 

Konsert UKK Weeping Willows: Magnus Carlsson och Ira Sundberg Länsförbundets styrelse. 

 

 



Utflykter som kretsen arrangerade i samband med Riksstämman i Uppsala 

Hjälstaviken 15/6 – Hans Hiller 

Ett tiotal intresserade åkte med bussen till Hjälstaviken för att kolla på fåglar under ledning av 

fågelexperten Pekka Westin. 

Dalälven 18/6 

Utflykt anordnad av Upplandsstiftelsen för att besöka deras områden runt Dalälven bla 

Söderfors Untragård och Båtfors. 15 st var med på bussen till Dalälven. 

 

Fotograf: Per Eriksson Upplandsstiftelsen 

 

Schysst jul 15/12 

Vi hade ett bemannat bord som många besökte under dagen.  

 

Remissvar och yttranden  

Vi har bla yttrat oss över reservatsbildning Hammarskog (vår enda invändning var mot 

eldningsförbudet och vi har överklagat miljökontorets beslut att inte utöva tillsyn av 

strandskydd Vårdsätraviken. 

Nyhetsbrev 
Kretsen skickar ett e-nyhetsbrev till medlemmar i kretsen och andra intresserade. 



Hemsida och facebook 

Hemsides- och facebookansvariga har varit Magnus Mattisson, Leonie Prevel och  

Victor Bergseije.   

Mingelkvällar måndagar 
Vi har haft mingelkvällar för att öka möjligheten för nya medlemmar att komma i kontakt med 
styrelsen. 
 

Resursutredningsgrupp Riks 
Per Hedberg och Marianne Kahn har varit med i referensgruppen som bla diskuterar förslag 
om hur man på ett bättre sätt kan fördela resurser. 
 

Arbetsgrupper  
Arbetsgrupperna i föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet under året. 
Deras redovisningar finns i bilaga 2 (gruppernas egna beskrivningar). 

Ekonomi 

Kretsen: 
Årets resultat 17 079 kr.  
 
Vi har följande saldon per den 31/12 
Nordea plusgiro 119 667 kr 
Resursbank 231 827 kr  

Kretsens resultat- och balansrapport bifogas.  
Övriga kostnader konto 6990 underlag se bilaga 3. 

Arvet: 
Årets resultat – 15 325 kr.  

Aktuella saldon per den 31/12 
Företagskonto 18 440 kr (Swedbank) 
Blandfond 1 207 864  kr (Swedbank) 
Räntefond 99 382 kr (Swedbank) 

Arvets resultat- och balansrapport bifogas. 
 
Enligt Georgs Sjöbergs testamente, får kretsen from 2014 använda 50% av årliga 

utdelningarna på fonderna till ”projekt för djur- och natur”.  

För femte året i rad delades föreningens naturvårdspris Georg Sjöbergs minne ut i samband 
med Stadsskogens dag 26/8. 
Årets pristagare är Trunstagruppen och Lena Tranvik. Trunstagruppen här med  
Ulf Swensson och Håkan Samuelsson, har arbetat för att restaurera Trunsta träsk och 
Gredelby hagar i Knivsta. 

Lena Tranvik har bland annat varit aktiv i Friluftsfrämjandet och jobbar för att fler ska komma 
ut i Uppsalanaturen. 

Diplomen överlämnades av Hodan Doualeh från styrelsen och diplomen är illustrerade av 
Björn Lundkvist, Örbyhus. 



 

På bilden syns från vänster: Håkan Samuelsson, Lena Tranvik, Ulf Swenson och  

Hodan Dualeh. Fotograf: Magnus Mattisson 

 

Uppsala den 26 mars 2019 

 

 

_________________________  __________________________ 

Per Hedberg                       Marianne Kahn 
ordförande                        Vice ordförande 

 

______________________  __________________________ 

Hans Hiller   Nils Möller 
Kassör    Ledamot   
   

___________________________  __________________________ 

Tomas Lohammar                      Magnus Mattisson 
Ledamot   Ledamot    



  
 

Bilaga 1: Konstituering av Styrelsen 2018 

Vice ordförande - Marianne Kahn  

 

Kassör och Sekreterare - Hans Hiller 

 

Nyhetsbrevet - Tomas Lohammar 

 

Hemsidan och facebook - Magnus Mattisson, Leonie Prevel och Victor Bergseije 

Firmatecknare – Per Hedberg och Hans Hiller 

Postmottagare, riksföreningen och övrigt - Per Hedberg 

Läsa post i föreningens e-postlåda – Per Hedberg 

Fikaansvarig styrelsemöten – Hodan Dualeh 
 
Representerar UNF i olika sammanhang 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län - Marianne Kahn  

 
Kontaktpersoner för UNF:s arbetsgrupper  
Handla miljövänligt – vakant 
Skogsgruppen - Nils Möller 
Klimatgruppen - Tomas Lohammar 
Kemikaliegruppen – Elizabeth Hayashida Brunius och Hodan Dualeh 
 
Kontaktperson på medlemskortet 
Per Hedberg 

 
Inför styrelsemötena 
Dagordningen till styrelsemöten - Hans Hiller 

Programansvariga 
Victor Bergseije och Leonie Prevel  
 

Personuppgiftsansvarig  
Vakant 

Arvet 
Arvet - Hans Hiller, Marianne Kahn och revisorerna 
 

Internvärvare 

samordnare - allas ansvar 

 

 

 



Bilaga 2  Gruppernas redovisningar 
 

Klimatgruppen – Tomas Lohammar 

Klimatgruppen har under 2018 i samarbete med Klimataktion Uppsala och   

Stadsbiblioteket arrangerat ett antal klimatrelaterade program:  

 

180214 - KLIMATET I UPPLAND - historik och mänsklig påverkan  

Björn Claremar, geovetenskap UU och Bertil Högberg, Fairtrade.  

 

180307 - CLIMATE - WHY IS IT SO DIFFICULT ?  

Professor Kevin Anderson och psykolog Karin Kali Andersson  

 

181010 - ÄTA INOM PLANETENS GRÄNSER  

Elin Röös SLU om hållbar matproduktion och Staffan Lindberg, koldioxidbantare och artist  

 

181107 - UPPSALAS KLIMATMÅL  

Björn Sigurdson, klimatstrateg i Uppsala kommun  om kommunens klimatmål och hur de  

redovisas, om Uppsala klimatprotokoll (UKP) och  de föreslagna nya målen med årliga  

utsläppsminskningar på 10 %.  

 

181121 - PÅ SPÅRET - FOSSILFRIA RESOR I EUROPA  

Praktiska tips om tågresor till kontinenten. Hur kan vi påverka utvecklingen av tågtrafiken   

i Europa? Ivar Karlsson, Centralens resebutik och Per Eric Rosén, Back on Track.  

 

Klimatgruppen medverkar även i nätverket Klimatval Uppsala, som samlar Uppsalas   

miljö- och cykelföreningar i syfte att lyfta klimatpolitiken inför kommunvalet 2018,  

och att söka få kommunpolitiken att faktiskt förverkliga kommunfullmäktiges beslut   

från dec 2015 att Uppsalas kommungeografi ska vara fossilfri 2030.   

Nätverket har under 2018 genomfört en enkät till partierna, debattartiklar baserade   

på enkätsvaren, en offentlig politisk debatt, och spridit budskapet på stan före valet,  

och därefter fredagar 15-17 på Forumtorget med 'klimatstrejk' i Greta Thunbergs efterföljd. 

 

Skogsgruppen – Jörgen Sjöström 

Skogsgruppen har under 2018, som under tidigare år, arbetat med fältinventeringar – främst 

potentiella men även etablerade nyckelbiotoper, enligt Skogsstyrelsens metod som bygger 

på signalartsbegreppet. Vi har under det gångna året haft dialogmöte med Skogsstyrelsen i 

Uppsala. Där inte minst regler för vad som gäller vid avverkning diskuterades. Kontakten har 

ibland resulterat i att gränserna till nyckelbiotoper har kunnat utökas eller modifierats. Vi har 

även träffat två handläggare på länsstyrelsen och blivit informerade om deras planer för nya 

naturreservat i skogshabitat. Vi kommer att under 2019 föreslå länsstyrelsen att ett område i 

nordligaste delen av Uppsala län (på gränsen mellan Älvkarleby och Tierps kommun) borde 

få status som reservat. Det är ett område som Tierpskretsens förre ordförden, Svante von 

Strokirch, arbetat med i många år vilket resulterade i att en mindre del blev nyckelbiotop.  



Detta områden har besökts under vår, sommar och höst och ett flertal intressanta arter 

upptäcktes det gäller främst mossor och kärlväxter. I övrigt har vi huvudsakligen vistats i 

Uppsala kommun och Lindbacken – där bebyggelsen ska utökas – vilket har engagerat 

några av oss. En ny höstexkursion med lavforskaren Anders Nordin drog hela åtta deltagare. 

Inneträffarna har begränsats till en föreläsning om gröna infrastrukturer i skogen av en 

handläggare på Naturvårdsverket.     

Gruppen har, som tidigare år, bestått av en bas på fyra personer. Därutöver har ytterligare 

några personer tillfälligt deltagit i fältarbetet. Gruppen har med åren blivit allt mer 

professionell beroende på att några av oss deltar på kurser mm vilket förbättrat kompetensen 

varför vi tas på större allvar av myndigheterna. Detta på grund av vi anses väl pålästa och 

har saklig grund för de brister som påtalats vid avverkningar etcetera.   

 

Hållbart Uppsala – Gudrun Utas 

Under året har utställningen Hållbara Uppsala och tillhörande presentationsbroschyr använts 

vid följande tillfällen 

Januari  

– Utställning på Eriksbergsbiblioteket hela månaden samt muntlig presentation 11/1 

– Presentation och workshop på Celciusskolan gymn. Åk 3, tema: Säkerhet och beredskap 

Februari 

– Utställning Fyrisskolan 4 veckor – bemannad ett par dagar i veckan 

Mars 

– Utställning Rosendalsskolan  – bemannad ett par dagar i veckan 

– Valsätraskolan 7-8/3 utställning, workshop 

– SciFest på Fyrishov 9-10/3. Visning, presentation, quiz, besöktes av elever, föräldrar, 

lärare 

April 

- Mejlat ut erbjudande till gymnasieskolorna (inget gensvar denna gång) 

Maj 

- Utställningen hänger kvar på Rosendalsskolan 

- 16/5 konferens Building a sustainable city, Blåsenhus (Uppsala universitet och NCC), 

delade ut broschyren 

Juni-juli 

– Naturskyddsföreningens Naturens Dag i Stadsparken 15/6 med utställning, presentation, 

informationsspridning 

– Utställning Gottsundabiblioteket 18/6-25/7 

September 

– Engagemangsmässa Blåsenhus 18/9 



Under hösten har vi fortsatt att sprida broschyren vid olika möten och i skilda sammanhang: 

Uppsala Klimatprotokolls möten, Klimataktions föreläsningsserie på Stadsbiblioteket, möten 

med ETC-Bygg Uppsala, klimatstrejkerna på Forumtorget och så vidare. 

Tyvärr har vi kunnat konstatera att vi saknat tillräcklig kraft till marknadsföring. Fler 

engagerade människor skulle behövas – även för att vidareutveckla och uppdatera 

utställningen.  

 

Natursnokarna – Debora Arlt 

Natursnokarna Uppsala består för närvarande av en koordinator (Debora Arlt), och en aktiv 

ledare. Ledaren hade under året bestämt sig att ordna aktiviteter inom en sluten grupp, dvs 

en bestående grupp deltagare för vilka aktiviteter ordnas internt. Deltagande varierar mellan 

2-6 familjer. Det skulle vara önskvärt med fler ledare som också kan erbjuda aktiviteter 

öppna för alla intresserade. Under 2018 har det ordnats aktiviteter som dock inte 

annonserats publikt. 

April 2018 hade vi en påbyggnadskurs för snokledare (Snok2) i Uppsala, med deltagare som 
är snokledare i Uppsala, Håbo, Tierp, och Västerås. En uppföljande inspirationsträff planeras 
för 19 januari 2019. Under hösten fick vi kontakt med en ny person som är intresserad att bli 
ledare. 

I sin funktion som regional kontaktperson för Natursnokarna (Mälarregionen: Uppsala, 
Sörmland, Västmanland) deltog Debora i ett möte för regionala kontaktpersoner (SnokLok), 
natursnoksutbildare och representanter från regionkanslier i Stockholm mars 2018. 
 

Samverkansgruppen för Upplands skog 
Nybildad grupp som ska tillhöra kretsen. De gjorde en inventeringsresa till  
Forsmarks skogar. 
 

Bilaga 3 Specificering övriga kostnader konto 6990 
Kostnadsersättning ordförande, vice ordförande och kassör 6 400 kr 

Visma bokföringsprogram 1 818 kr 

Kontantutlägg tält 5577 kr 

Kontantutlägg klimatval 700 kr 

 

 

 

 

 
   
 
 
 


