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1. Inledning 
Under 2013 fortsatte Naturskyddsföreningen Uppsala län (”länsförbundet”) med sin 

omfattande verksamhet med olika projekt, aktiviteter samt deltagande i samhällsdebatten. 

Länsförbundet drev sitt kansli vidare med en anställd länskanslist och en Fas 3-anställd i 

lokalen på Polacksbacken i Uppsala till och med den 31 augusti. 1 september flyttade kansliet 

från Polacksbacken till Portalgatan 2 i Studiefrämjandets lokaler. 

 

2. Medlemmar 
Under 2013 hade Naturskyddsföreningen Uppsala län 9265 medlemmar. Det innebär en 

ökning med 703 medlemmar sedan 2012 då medlemsantalet var 8562. Totalt gav detta en 

återbäring på 71260 kr till länsförbundet. År 2012 var återbäringen 66 090 kr.  

 

 

Krets/Länsförbund:  Antal medlemmar 

 2013 2012 Förändring +/- 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 9265 8562 + 703 

Naturskyddsföreningen Uppsala 6768 6099 + 669 

Naturskyddsföreningen Enköping 791 764 +27 

Naturskyddsföreingen Östhammar 481 490 - 9 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby 199 206 -7 

Naturskyddsföreningen Tierp 423 432 -9 

Naturskyddsföreningen Heby 220 215 -5 

Naturskyddsföreningen Håbo 383 356 +27 

   

3. Länsstämma  
Länsstämma hölls på Gröna Kunskapshuset i Heby, Ordförande för stämman var Jan Luthman 

Efter årsmötet berättade Stina Lindblad, som är ledamot i Riksstyrelsen, om aktuellt på 

Riksnivån. Efter lunchen tog stämmodeltagarna en promenad ut på Dalälven som var isbelagd 

och därefter berättade Inga Britt Persson om Nedre Dalälvens biosfärområde och 

Färnebofjärdens Nationalpark.  
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4. Styrelse 
Naturskyddsföreningen Uppsala län hade under 2013 följande ledamöter: 

 

2013-01-01 - 2013-04-14      2013-04-14 - 2013-12-31 

Ordförande: Marianne Kahn (Uppsala)  Ordförande: Marianne Kahn (Uppsala) 

Vice ordförande: Anna Blomström Lilja  Vice ordförande: Anna Blomström Lilja 

(Enköping) (Enköping) 

Kassör: Lars-Gustaf Persson (Uppsala) Kassör: Lars-Gustaf Persson (Uppsala) 

Ledamot: Ulf Blomquist (Tierp) Ledamot: Ulf Blomquist (Tierp) 

Ledamot: Bengt Hemström (Älvkarleby) Ledamot: Maya Johansson(Uppsala) 

Ledamot: Maya Johansson (Uppsala)  Ledamot: Therese Quennerstedt 

    (Uppsala)  

Ledamot Nils Möller (Uppsala)  Ledamot Nils Möller (Uppsala) 

Ledamot: Pekka Westin (Enköping)  Ledamot: Pekka Westin (Enköping) 

 

4.1 Styrelsemöten 

Under 2013 hade länsförbundet 8 protokollförda styrelsemöten: 4 februari, 11 mars, 22 april, 

27 maj, 19 augusti, 16 september, 4 november, samt 2 december. 

Dessutom hölls ett arbetsmöte den 14 oktober. 

 

4.2 Arbetsutskott 

Arbetsutskottet inom styrelsen bestod av ordförande, vice ordförande och kassör. 

 

 

5. Revisorer 
Revisorer 1 januari till länsstämman var Samuel Westin och Sven Kihlström. 

Revisorssuppleanter under samma period var var Anna-Lena Byegård och Magnus Hurulund. 

Revisorer valda på stämman 14 april 2013 var Samuel Westin och Anna-Lena Byegård. 

Suppleanter var Sven Kihlström och Magnus Hurulund. 
 
 

6. Valberedning 
Valberedningen bestod 1 januari – 14 april av Anett Persson (sammankallande), Åse 

Augustsson och Emma Wallrup. På stämman 14 april avgick Emma Wallrup och Anett 

Persson, numera Wass, och Åse Augustson valdes till valberedning. Styrelsen fick i uppdrag 

att ta fram ytterligare en person att ingå i valberedningen. Sedan november 2013 ingår även 

Alexander Ingvar i valberedningen. 
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7. Yttranden mm. 
Länsförbundet skrev under 2013 följande yttranden: 

Remissvar angående Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 

avgivet till Regionförbundet. 

Skrivelse angående vattenverksamhet vid Slussen och Mälarens reglering mm lämnat till 

miljödomstolen. 

Yttrande i ärendeangående ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet mm vid 

Uppsala flygplats, Ärna till regeringen. 

Angående samråd om ändring av detaljplan. Forsmark SFR till Östhammars kommun 

Yttrande naturskyddsföreningens utredning om Ökade resurser och stöd. 

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för 

forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av 

kärnavfall. 

 
 

8. Ekonomi 
Resultatet för hela föreningen för 2013 är -83 915. Balansräkningen per den 31/12 2013 

omsluter 454 099 kr. (Resultat och balansräkning bifogas) 

  

8.1 Bidrag för naturvårdsprojekt (f.d. Naturskyddsfonden) 

Bidrag för naturvårdsprojekt i Uppsala län (fd. Naturskyddsfonden) ingår numera i 

balansräkningen och särredovisas inte. 

Naturskyddsföreningen Enköping fick bidrag till 2 klimatföreläsningar. Hebykretsen fick 

bidrag till byggande av ett holkhus vid Gröna kunskapshuset och Håbokretsen fick bidrag till 

annonsering och till sitt deltagande på Håbos miljömässa för att servera smakportioner av 

vegetarisk mat.  

 

 
Holkhuset 
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9. Anställda och arbetsplats 
Under 2013 arbetade Lotta Johansson som kanslisamordnare från 2013-01-01 – 2013-12-31. 

Under 2012-2013 hade länsförbundet ytterligare en medarbetare, Jacqueline Otabbong som 

var Fas-3 anställd. Marianne Kahn var arvoderad på 10 %. Föreningen hade fram till och med 

den 31 augusti en lokal på Polacksbacken. Från och med 1 september har vi hyrt in kansliet 

hos Studiefrämjandet på Portalgatan 2.  

 

10. Representation 
Jenny Lundström var under 2013 Naturskyddsföreningen Uppsala läns representant i MKG, 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning. Ylva Lundh var suppleant. Sonja Jansson, 

Upplands ornitologiska förening, var Naturskyddsföreningen Uppsala läns och ornitologernas 

gemensamma representant i Viltförvaltningsdelegationen. Personlig ersättare till Sonja 

Jansson var Lars Karlsson, Naturskyddsföreningen Älvkaleby. 

 

Marianne Kahn representerade Naturskyddsföreningen Uppsala län i Studiefrämjandets 

styrelse. Marianne Kahn representerade också Naturskyddsföreningen Uppsala län i 

styrgruppen för klimatnätverket. Nils Möller representerade länsförbundet i ledningsgruppen 

för biosfärområdet Nedre Dalälven samt i Uppsala kommuns Avfallskommitté och vid 

Fyrisåns vattenvårdsförbunds “aspmöten”. Ulf Blomquist representerade länsförbundet i 

arbetsgrupp för skötselplan för Färnebofjärden. Nils Möller och Maya Johansson 

representerade i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård. Lotta Johansson var länskontakt 

för handla miljövänligt-frågor. Hans Jivander representerade länsförbundet i flera seminarier 

om kärnavfall. 

 

 

11. Deltagande, möten mm. 
Länsförbundet var representerat vid ett flertal möten, träffar etc. under året. Här är några 

exempel: 

Maya Johansson deltog på möte om omställning anordnat av Leader Upplandsbygd. Nils 

Möller deltog i skogsgruppens möte med Skogsstyrelsen för utbyte av information mm. Maya 

deltog i möte om Vånsjö Fjärilsträdgård. Marianne Kahn deltog i Studiefrämjandet i Uppsala 

läns årsmöte och på MKG:s årsmöte. Nils deltog i föredrag i Gränna med Gränna skogsgrupp. 

Therese Quennerstedt deltog på rikskonferensen i Växjö. Lotta deltog i Träff anställda och 

ordföranden i Växjö samt på träff för anställda på länskanslier och i nätverk på rikskansliet i 

Stockholm. Anna deltog i partnerskapsmöte om landsbygdsutveckling. Ulf deltog i 

seminarium om fäbodbruk i Järvsö. Lotta, Marianne, Nils och Maya deltog i Vånsjö 

Fjärilsträdgårds avslutningsseminarium. Ulf deltog som föreläsare på MKG:s 

slutförvarsseminarium i Stockholm. Nils deltog i seminarium på SLU om vilt och fiske. 

Marianne och Maya deltog i länsordförandekonferenser. Maya och Nils deltog på 

riksföreningens höstkonferens. Nils deltog på seminarium med Ekologiska lantbrukarna och 

Naturskyddsföreningen i Stockholm. Nils och Marianne deltog i seminarium om 

ekosystemtjänster i Stockholm. Maya var med på ett möte i en referensgrupp för 

ledarskapsfrågor på rikskansliet samt på en regional ledarskapsträff i Järna.  
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Lotta deltog på riksupptakt för miljövänliga veckan 

 

 

12. Samarbeten 
Inom länsförbundets olika projekt och övrig verksamhet pågår en rad olika samarbeten med 

olika partners. Under 2013 års Naturnatt samarbetade Naturskyddsföreningen Uppsala län 

med följande föreningar och företag, Biotopia, Café Wilma, Fältbiologerna, Eko-odlarna på 

Gränby 4H, Jordens Vänner, Klimataktion, Kulturföreningen Fyrisgillets slöjdsektion, 

Litteraturcentrum i Uppsala stad och län, LNV foto, Studiefrämjandet, Turistföreningens 

Uppsalakrets, Upplands botaniska förening, Upplands ornitologiska förening, Uppsala 

cykelförening, Uppsala Natursnokar, 4H Uppsala och Naturskyddsföreningen Uppsala. 

 

Länsförbundet samarbetade också med Upplandsstiftelsen genom Leaderprojeket ”Vånsjö 

Fjärilsträdgård”. Detta projekt avslutades under 2013. Med Länsstyrelsen samarbetade 

länsförbundet med en viltspårningskurs och med rikskansliet skedde samarbete kring rådslag 

och workshop samt i och med den nationella träffen för anställda och ordföranden där vi 

också samarbetade med Stockholms länsförbund. Under året fortsatte projektet ”vitryggig 

hackspett”. Samverkansparterna var riksföreningen, Upplands ornitologiska förening och 

länsförbundet. Skrivelsen angående licensjakt på lodjur i Uppsala län 2013 gjordes i 

samarbete med Friluftsfrämjandet Uppsala och Svenska Turistföreningens Uppsalakrets. 

Vidare är länsförbundet delmedlem tillsammans med Sörmland och Västmanland i Mälarens 

Vattenvårdsförbund. 

 

 

13. Verksamhet 
Under 2012 fortsatte länsförbundets verksamhet med olika aktiviteter och projekt och vi 

utvecklade vårt länskansli.  

13.1 Länskansli 

Lotta Johansson var under 2013 anställd på cirka 65 % som kanslisamordnare. Kanslitjänstens 

uppgift innebar i stort att arbeta nära föreningens ordförande och styrelse med en 

övergripande stödfunktion till främst länsförbundet men även till länets kretsar i t ex 

genomförandet av olika aktiviteter. Länskanslisten fungerade också som en länk mellan olika 

nivåer inom föreningen och mellan föreningen och externa aktörer. Utöver administrativa 

sysslor på kansliet, anordnade kanslisten kampanjer, möten och aktiviteter för föreningens 

medlemmar och allmänheten samt representerade länsförbundet vid ett antal externa möten 

mm. Kanslisten var också handledare åt Jacqueline Otabbong som var Fas-3-anställd under 

året. I Jacquelines arbetsuppgifter ingick att inventera möjlig projektmedelsfinansiering. 

Jacqueline jobbade också med en studiecirkel i spanska samt med uppstart av en 

Natursnokargrupp. 2013 gick även Marianne Kahn in som arbetsledare åt Jaqueline. Fas-3 

anställningen upphörde i november 2013. 
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Kampanjer och aktiviteter 
 

 Kretsträff 26 januari 

Träffens tema var nyrekrytering till kretsstyrelserna och träffen riktade sig till länets 

kretsstyrelser och valberedningar. Syftet var att utbyta erfarenheter, diskutera idéer och hitta 

lösningar. Till träffen var en person från Volontärbyrån i Uppsala inbjuden och vi fick 

information om hur vi kan använda Volontärbyrån. 18 personer kom till träffen, alla kretsar 

var representerade. 

 

 Workshop om ledarskap och föreningsutveckling 5 maj 

Under hösten 2012 och våren 2013 arbetade styrelsemedlemmar i kretsar i Uppsala län med 

att besvara en enkätundersökning. Målet med arbetet var att se vad som fungerar bra i 

verksamheten och vad som behövde förbättras. Ett större mål var att komma åt mål och 

visioner med verksamheten och att få större klarhet i hur länsförbundet skulle kunna stötta 

och stödja verksamheten ute i kretsarna. Under träffen den 5 maj ”Utveckla din krets!” 

redovisades och diskuterades resultatet från enkätundersökningen. Träffen leddes av Maya 

från länsförbundet tillsammans med Moa Asperö Lind och Aron Schoug från Enheten för 

Ledarskap och organisation på rikskansliet. 

 

 Ny krets i Knivsta möte 12 maj 

2012 skickade vi ut en förfrågan till medlemmar boende i Knivsta kommun om intresse av att 

bilda en krets i Knivsta. Vi bjöd nu in till en träff i Gredelby hagar den 12 maj för att diskutera 

frågan vidare. Två personer visade intresse för mötet men kunde inte närvara. Frågan om 

bildande av en krets i Knivsta sköts på framtiden. 

 

 Naturnatten 5 juni 

På naturnatten 2013 deltog följande föreningar och företag, Biotopia, Café Wilma, 

Fältbiologerna, Eko-odlarna på Gränby 4H, Jordens Vänner, Klimataktion, Kulturföreningen 

Fyrisgillets slöjdsektion, Litteraturcentrum i Uppsala stad och län, LNV foto, 

Studiefrämjandet, Turistföreningens Uppsalakrets, Upplands botaniska förening, Upplands 

ornitologiska förening, Uppsala cykelförening, Uppsala Natursnokar, 4H Uppsala ocht 

Naturskyddsföreningen Uppsala. Länsförbundet initierade, samordnade och hade huvudansvar 

för arrangemanget. Programpunkterna var: Picknick i parken, Träffa 4H-djuren, Så ett frö!, 

”Vilda grannar” och ”Gissa trädet”- tipspromenad och tävling, Träffa fältbiologerna, Guia 

dentro de Biotopia en espanol- guidad tur inne på Biotopia på spanska, Fototävling – 

bildvisning och prisutdelning, Workshop i naturfoto, Prova på att slöjda av skogens material - 

för barn, "Familjecykling” och Cykelmek, Poesi i naturnatten, Öppet forum, Nattsångartur på 

cykel utmed Fyrisån, Blomsternatt, Fladdermusvandring. Cirka 300 personer kom till 

Biotopia även 2013. Under Naturnatten anordnade också Enköpingkretsen en fågelexkursion 

med 15 deltagare. 

 

Marknadsföring gjordes genom intervju i direktsändning i Radio Uppland och genom 

annonsering i UNT och UNT på webben samt i gratistidningen 18 Minuter. Vidare via 

affischering och annonsering på deltagande föreningars hemsidor, på Uppsalakretsens och 

Biotopias Facebook-sida och via utskick till medlemmar genom nyhetsbrev som 

Upplandskontakt och Upplands Natur. UNT skrev samma dag en artikel om Naturnatten som 
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publicerades i tidningens webbversion. 

 

 Resa till Järvzoo 17 augusti 
Länsförbundet anordnade en studieresa och heldagsutflykt till Järvzoo vildmarkspark i Järvsö 

för medlemmar och övriga intresserade. Målet med resan var att få lära sig mer om våra 

svenska rovdjur och chansen att kanske också se lo, varg och björn. Besöket var en 

heldagsutflykt och resan gjordes med en abonnerad buss. 21 personer deltog. 

 

 
Fotograf Jonas Egehult 

 

 Handla miljövänligt-upptakt 24 augusti 

Lotta Johansson planerade och höll i den regionala upptakten som hölls på Studiefrämjandet i 

Uppsala. ”100 % ekologiskt är möjligt” var årets tema. Maria Palm från riksföreningen deltog 

och gav de 21 deltagande fakta om ekologisk mat och odling. Upptakten riktade sig till alla 

som var intresserade. Deltagarna genomförde sedan ett flertal aktiviteter i Uppsala under 

miljövänligaveckan i oktober. På Studiefrämjandet i Uppsala sattes en utställning upp och i 

Östhammar gjordes en butiksundersökning som fick publicitet i tidningen Östhammars 

nyheter. I Uppsala gjordes också en butiksundersökning som fick publicitet i 

Uppsalatidningen.  
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 Rovdjursföredrag 1 oktober 

I samarbete med Svenska Rovdjursföreningen arrangerade länsförbundet ett föredrag i 

Uppsala på temat ”Vem äger de vilda djuren?”. Föredragshållare var Sverre Sjölander, 

professor i zoologi och författare. Kvällen innehöll också föredrag om stängsling och 

frågestund. Ett sjuttiotal deltagare kom och lyssnade. Föredraget var riktat till medlemmar och 

allmänhet. 

 

 

 Fåglarnas trädgård 12 november 
Länsförbundet arrangerade ett föredrag om hur man gör trädgården till ett eldorado för 

fåglarna i samarbete med Upplands Ornitologiska Förening. Föredraget hölls i Uppsala av 

Eva Stenvång Lindqvist, författare och journalist. Inbjudna var båda föreningarns medlemmar 

samt allmänheten. Cirka 60 personer kom till föredraget. 

 

 

 Kortkurs i Wordpress 17 november 

För länets kretsar anordnade länsförbundet en utbildningsdag i Wordpress i och med 

övergången till det nya publiceringsverktyget för de lokala och regionala hemsidorna. Gert 

Straschewski från riksföreningen deltog. 8 personer deltog i utbildningen. 

 

 

13.2 Projekt 
Under 2013 har Länsförbundet i samverkan med andra aktörer medverkat i och drivit 3 

projekt. Dessa var Upplands Naturguider, Klimatnätverket och Natursnokarna. 

13.2.1 Upplands naturguider och Natursnokar 
Under 2013 var en person, Isabell Olevall, aktiv/engagerad i Upplands Naturguider. En person 

flyttade från länet under 2013 och övriga gruppen var vilande. Inga aktiviteter arrangerades 

under året. Natursnokarna som bildades 2012 fortsatte med sin verksamhet under 2013. 

Jacqueline Otabbong samordnade aktiviteterna tillsammans med en arbetsgrupp på cirka 4 

personer. Under året hölls 9 aktiviteter. Dessa var Titta på strömstarar vid Ulva kvarn, Kan vi 

se träden för skogen? Kanotpaddling, Höstlovsaktiviteter på IKEA. Natursnokarna deltog 

också med infobord, natur-quiz, tipspromenad mm på Friluftsfrämjandets familjedag i maj, på 

Naturnatten den 5 juni, på Coops familjedag på 4H-gården i Gränby och på Kulturnatten i 

september. Mellan 5 och 70 personer besökte de olika aktiviteterna. Jacquelines deltog också i 

riksföreningens Natursnokarutbildning på Wik i Uppsala 2-5 juli. Sammanlagt deltog 5 

personer från Uppsala län i utbildningen. 

Naturnatten genomfördes för åttonde året i rad med ett omfattande program och många 

samarbetspartners. Arrangemanget har växt de senaste åren och hade 2013 cirka 300 

besökare.  
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13.2.2 Naturskyddsföreningens klimatnätverk 
Det nationella klimatnätverket som var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Uppsala 

läns, Skånes och Norrbottens länsförbund fortsatte sin verksamhet under 2013. Styrgrupp för 

nätverket består av representanter från styrelserna i de deltagande länsförbunden. I 

ledningsgruppen (LG) finns en vald medlem från varje länsförbund och Studiefrämjandet. 

 

Styrelserepresentant:  

Uppsala  12 01 01- 13 12 31 Marianne Kahn 

 

Ledningsgruppsrepresentant:   

Uppsala  12 01 16 – 13 12 31 Tomas Lohammar 

 

 

13.2.3 Mat- och jordbruksnätverket 
Mat- och jordbruksnätverket var ett nationellt nätverk inom Naturskyddsföreningen som drevs 

av länsförbunden i Dalarna, Uppsala, Skåne, Halland, Skaraborg och Kalmar. Under 2013 

omstukturerades nätverket, så att kopplingen med Länsförbundet Uppsala län upphörde.  

 

 

13.2.4 Landsbygdsutveckling 
Naturskyddsföreningen Uppsala län har i flera år aktivt arbetat med den prioriterade 

ämnesfrågan jordbruk och livsmedelförsörjning. Vi ser en stor potential för vår förening att 

kunna vara delaktig i en hållbar landsbygdsutveckling. Vår ambition är att se till att natur och 

miljö är genomgående teman i landsbygdssatsningarna. De områden i 

Naturskyddsföreningens verksamhet som berörs av landsbygdsarbetet är: 

1) Naturguidning 

2) Handla miljövänligt 

3) Praktisk naturvård 

4) Klimatfrågan 

 

Inom Uppsala län finns fyra leaderområden: 

1. Leader Upplandsbygd 

2. Nedre Dalälven 

3. Norr Mälarstrand 

4. Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård 

 

Leader Norr Mälarstrand 

Vånsjö fjärilsträdgård beviljades Leader-projektmedel 2011. Trädgården är anlagd med växter 

som lockar fjärilar och tanken är att på ett lättsamt sätt göra besökarna mer intresserade av 

fjärilar och insekter och på så sätt öka kunskapen om biologisk mångfald. Fjärilsträdgården 

drivs av Allan Lundkvist i samarbete med Naturskyddsföreningen Enköping och 

Upplandsstiftelsen. Länsförbundet deltog i uppstartande av projektet och har även stött det 

under 2013. 
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Amiral. Bild: Lennart Torstensson. 
 

 

Leader Nedre Dalälven 

Bildandet av biosfärområdet Nedre Dalälven möjliggjordes med bland annat Leadermedel. 

Flera Leaderprojekt löper inom ramen för biosfärområdet t ex projektet Samverkan för att öka 

försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde. Länsförbundet har en representant i 

ledningsgruppen för biosfärområdet Nedre Dalälven. 

 

 
Bild Dalälven vid Östa april 2013 Fotograf Lotta Johansson 

 

 

13.3 Övrigt 

 

Rovdjursgrupp 
En rovdjursgrupp bestående av 8 personer bildades under 2010 med syfte att stödja vår 

representant i viltförvaltningsdelegationen. Rovdjursgruppen hade ett möte under 2013. I 

övrigt har gruppen haft kontakt via e-post.  
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14. Övriga aktiviteter 
 

14.1 MKG Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 

Jenny Lundström var länsförbundets representant i MKG: s styrelse. Ylva Lundh var 

personlig ersättare. 

14.2 Ingrid Gulves minnesfond 

Minnesfonden startade 2010 för att dela ut utmärkelser till Ingrids minne, ”Lilla 

upptäckarpriset till Ingrid Gulves minne”. Under 2013 delades priset ut till 1 person, Joachim 

Tiefensee från Bålsta. Han fick priset i samband med en vandring på Sandviksåsen den 28 

april. 

 

 
Pristagaren vid Häggeby kyrka Foto: Hans Hiller 

14.3 Medlemskontakt 

Upplands Natur samt Programbladet 
Upplands Natur och Programbladet kom ut med två nummer under 2013 båda två som 

insticksblad i tidningen Sveriges Natur som delades ut till cirka 4 900 hushåll i länet. Tidning 

och programblad har också spridits och distribuerats till kretsarna, Gröna Kunskapshuset, 

Biotopia, Uppsala Tourism, länets övriga turistinformationskontor, Stadsbiblioteket, samt 

flertal biblioteksfilialer i länet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt delades ut vid 

aktiviteter som länsförbundet och kretsarna har anordnat eller deltagit i. I digital form har 

programbladet lagts ut på kretsarnas hemsidor och Biotopias och länsförbundets hemsida. 

Marita Sköldberg har arbetat som redaktör i samarbete med Lotta Johansson. 

 

Upplandskontakt 
Upplandskontakt är länets digitala nyhetsbrev. Under 2013 gavs tre nummer ut. 

 

Hemsidan 
Hemsidan har under 2013 skötts och uppdaterats av Lotta Johansson. 
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14.4 Media 

Länsförbundet har förekommit i media ett flertal gånger under 2013. Här är några exempel. 

Under 2013 syntes länsförbundet bland annat i Enköpingsposten rörande rovdjursfrågan i 

intervjun ”Varför kritiserar ni regeringens vargpolitik?” och i artikeln ”Motstånd till 

rovdjursproposition”. I frågan om slutförvaret skrev vi insändaren ”Forcera inte korta 

slutförvaret” som publicerades på UNT:s debattsida på nätet. UNT.se skrev en artikel om 

Naturnatten ”Naturnatt i Upsala” vi var också med i direktsändning i radio P4 Uppland och 

blev intervjuade om Naturnatten. Upplands Nyheter och Enköpingsposten skrev om Vånsjö 

fjärilsträdgård i artiklarna ”Konst och natur i lantlig inramning” och ”Fjäril vingad syns i 

Vånsjö”, den sistnämnda hela mittuppslaget i tidningen. I samband med miljövänliga veckan 

publicerades artikeln ”Hyfsat utbud av ekomat i Östhammar” i Östhammars nyheter. Artikeln 

var resultatet av en butiksundersökning i Östhammar. I Uppsala gjordes också en 

butiksundersökning och i Uppsalatidningen skrevs artikeln ”Lätt att handla ekologiskt i 

Uppsala”. Natursnokarna syntes också i media. UNT skrev ett reportage från 

Natursnoksaktiviteten vid Ulva kvarn, ”Snokar lär sig om naturens mysterier”. 

 

15. Tack 

Länsförbundets styrelse vill tacka alla medlemmar och anställda runt om i länet för det arbete 

ni utfört inom föreningen under 2012. Det är tack vare ert engagemang för att skydda och 

framhålla vår värdefulla uppländska natur och miljö som föreningen har nått fortsatta 

framgångar och uppmärksamhet. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans och hoppas att såväl 

gamla som nya krafter vill vara med och arbeta med de utmaningar och aktiviteter vi har 

framför oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Bengt Hemström 
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Uppsala den 14 april 2014 

 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Marianne Kahn, ordförande  Anna Blomström Lilja, vice ordförande 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Lars-Gustaf Persson, kassör  Ulf Blomquist, ledamot 

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Maya Johansson, ledamot   Nils Möller, ledamot  

 

 

 

  

___________________________  ______________________________ 

Pekka Westin, ledamot   Therese Quennerstedt, ledamot

    
 

 

 

 

 

 

 


