
Himmerfjärdens Naturvårdsförening 

www.himmerfjarden.se 

 

Kallelse till årsmöte 2023 

 

Vi hälsar alla medlemmar och andra intresserade 
välkomna till vårt årsmöte 

Torsdagen den 13 april kl. 19:00 

Plats: Föreningslokalen på Torsbygatan 38 i Farsta 

T-banestation Farsta 

Platsen är markerad på kartan nedan 

 

 
På programmet står också: 

- Mätningar och status för vattenmiljön i Himmerfjärden och 
Svärdfjärden: Eva Thörnelöf 

- Fållnäsvikens usla vattenmiljö och ett lokalt initiativ att förbättra 
den: Stefan Gautschi 

Stefan menar att rädda en vik är det bästa sättet att rädda Östersjön. Han 
berättar om läget och start av aktionsgruppen Levande Fållnäsvik, med 
åtgärdsprogram för lantbruk, bulkhamn, våtmark och rovfiskar. Kanske 
kan det inspirera till åtgärder även på andra platser utmed Himmerfjärden. 

  



 
 
 
 
 
 
Himmerfjärdens Naturvårdsförening HNF bildades 1968. 
 
Enligt stadgarna är föreningens mål: 
 

● Att främja vattnet och naturens vård i Himmerfjärden och angränsande vatten samt att väcka 
och underhålla känslan för naturen och förståelsen för dess värde. 
 

● Att vara samarbetsorgan för alla intresserade kring Himmerfjärden och angränsande vatten, 
samt att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som berör natur- och vattenvård. 
 

● Att följa planerna för områdets exploatering och verka för att största möjliga hänsyn tas till 
natur- och vattenvårdsfrågan, så att området så långt möjligt bevaras i sitt ursprungliga skick. 
 

Stadgarna säger vidare att varje fysisk eller juridisk person, som vill stödja föreningens målsättning 
erhåller rätt att bli medlem. 
 
Medlemskap kan vara: 
 

● Dels enskild ansluten medlem, som då finns i HNF:s register och får all information direkt från 
föreningen. 
 

● Dels genom tomtägarförening eller motsvarande kollektivt anslutna medlemmar. 
 

Genom medlemskap i HNF visar du intresse för natur och miljö och stöder därigenom aktivt 
föreningens verksamhet.  

 

Anslutna föreningar betalar 10 kr per ansluten medlem  
se bifogad faktura 

 
 

För dig som är enskilt ansluten medlem  
 

Avgift år 2023 är 100 kr 
 

Vi är tacksamma för snabb inbetalning till HNF`s plusgirokonto 17 17 41 – 2 
Inbetalningskort bifogas 
 
OBS Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningskortet eller som meddelande om du betalar 
digitalt. 
 

Anmäl gärna din e-postadress, så får du utskick per mejl fortsättningsvis 
 

Maila din e-postadress till kontakt@himmerfjarden.se 
 

 



Verksamhetsberättelse för år 2022 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

Ordförande Lena Bristrand 

Vice ordförande Tomas Gustafsson 

Sekreterare Eva Thörnelöf 

Kassör Gisela Liljeqvist 

Ledamot Bengt Knutsson 

Suppleant Bengt Haglund 

Suppleant Christina Österholm 

 
 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. 

Årsmöte hölls den 18 april och protokollet distribuerades till medlemsföreningar 
och individuella medlemmar i samband med inbjudan till årets sommaraktivitet. 

Föreningen har under året 

- bevakat vad som sker med anledning av Sjöfartsverkets önskan om 
inrättande av ny farled i Himmerfjärden. 

- bevakat miljöpåverkan av, och vad som görs åt, soptippen i Kagghamra. 
- deltagit i Nynäshamn kommuns två dialogmöten angående möjligheter till 

förbättrad vattenstatus i Fållnäsviken.  
- deltagit i Stockholm Bulkhamns samråd angående utökad verksamhet i hamn 

och kalkbrott, samt lämnat skriftliga synpunkter inom samrådet. 
- varit representerad på Svealands Kustvattenvårdsförbunds två möten. 
- arrangerat medlemsutflykt på Oaxen, med guidad rundvandring. 

 

Styrelsen 



Antal medlemmar 2022 
 
Föreningens totala medlemsantal har under året varit 1434 (1356 år –21). Av dessa har 58 
inklusive familjemedlemmar varit enskilt anslutna (26 år –21) och 1375 kollektivt anslutna 
(1333 år –21) genom föreningar. 
 
 
Föreningar: 
Dyviks Samfällighetsförening               89 
Falkuddens Tomtägareförening 60 
Grönslätts intresseförening 29 
Kagghamra Tomtägareförening 191 
Långuddens samfällighetsförening 60 
Marsta Samfällighetsförening 112 
Mörkö Sommarstugeägareförening 93 
Näslandets Stugförening 39 
Olberga Villaägareförening 48 
Ragnaröks Tomtägareförening 50 
Regarns Tomtägareförening 27 
Sandviks Tomtägareförening 265 
Sibble Strands Tomtförening 46 
Skanssundets Samfällighetsförening 146 
Smedtorps Tomtägarförening 11 
Stora Vika Båtklubb 110 
 
Totalt 1376 
 
 
Adressändring lämnas till Gisela Liljeqvist, Nordmarksvägen 21, 6 tr, 123 72 Farsta 
e-mail: liljeqvist.gisela@gmail.com           tel 530 261 64 





Förslag till budget 2023-01 – 2023-12-31 
 
Medlemsavgift, enskild 100:-, Medlemsavgift, kollektiva 10:- per medlem 
 
Intäkter  Kostnader 
 
Medlemsavgifter och  Administration 4.000 
  bidrag, enskilda 6.000 Hemsida 2.000 
Medlemsavgifter,  Medlemsavgifter, SNF 1.500 
   kollektiva 13.500 Möteskostnader 2.500 
Ränta 0 Styrelse m. fl. 8.000
  Svealands kustvatten-  
Att täcka från kapital 2.000 vårdsförbund 3.000 
  Sommarmöte 500 
 ________  ________ 
Kronor 21.500  21.500 
    
 
 



 
 

Dagordning vid HNF:s årsmöte 2023 
 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning. 
2. Medlemsupprop och fastställande av röstlängd. 
3. Frågan om kallelse skett i behörig ordning. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av sekreterare för årsmötet. 
6. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 

mötesprotokollet. 
 
Eva Thörnelöf:  Himmerfjärdens vattenstatus och mätningar  
Stefan Gautschi: Levande Fållnäsvik 

 
 Kaffepaus 
 

7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.  
8. Styrelseberättelsen 2022. (Verksamhet, ekonomi, fondförvaltning) 
9. Revisorernas berättelse 
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Förslag till budget för 2023. 
12. Beslut om medlemsavgifter för 2024. 

 
Val av styrelse 

13. Val av två styrelseledamöter på två år. 
(Lena Bristrand, Gisela Liljeqvist och Bengt Knutsson har 1 år kvar)  

14. Val av två styrelseersättare på ett år. 
15. Utse styrelseordförande på ett år (en av de valda ledamöterna). 
16. Val av en revisor på två år. 

(Bertil Svangren har 1 år kvar)  
17. Val av en revisorsersättare på ett år. 
18. Val av valberedning på ett år. Tre personer varav en sammankallande. 

 
19. Motioner (inga motioner har inkommit) 
20. Sommarmöte. 
21. Frågor från medlemmarna (ej beslut) 

 
22. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering samt protokollets tillgänglighet 

för medlemmarna. 
23. Mötet avslutas. 

 
 


