
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden, varav 6 digitala med stöd 
av Kristina Keyzer, på vårt regionala Mälardalskontor. På den digitala stämman den 2 mars 
deltog 17 medlemmar.

Följande har varit förtroendevalda efter stämman 2021.
Ordförande Kenneth Gunnar
Vice ordförande Anita Eriksson
Kassör Anita Eriksson
Sekreterare Peter Bergkvist
Ledamot Gunilla Blomqvist
Johnna Björklund (adjungerad från våren)
Revisorer Agneta Seidel och Boel Näslund
Valberedning Palle Ander (sammankallande) och Carin von Köhler

Inlämnade skrivelser under året:
Angående ny kraftledning, Odensala till Sigtuna 
Remiss på Träfallet, Vrå 1:3 och 1:147
Skrivelse till Länsstyrelsen ang inköp av mark norr om Västersjö
Skrivelse till Knivsta kommun ang masshantering på Hjälsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i L-100
Plansamråd, Lötängen
Programsamråd, Myrberget, Vrå 3:1
Samråd, Kölängsskogens naturreservat 
Samråd, Ängbyskogens naturreservat 
Samråd, Fyra spår mellan Bergsbrunna och ner till länsgränsen
Stadsutvecklingsstrategi för delar av Knivsta och Alsike



På grund av pandemin har den rent fysiska verksamheten varit begränsad men två 
aktiviter har vi deltagit i, dels slåttern/brynröjningen inom Pollineringsprojektet, som vi 
har tillsammans med Knivsta kommun, Omställningsgruppen och Veterantraktorklubben, 
samt vår egen trädvandring i slottsparken på Noors Slott.

Vi har givit  Jens Christensen fullmakt att föra kretsens talan i det komplicerade ärendet 
ute i L-100, som egentligen består av  två ärenden. Det första är ett bygglov som gavs av 
kommun men stoppades av Länsstyrelsen, men som sedan överklagats av sökande. Det 
andra ärendet är i princip samma sak men det dras en annan väg genom ansökan att få 
bedriva masshantering på samma område. Båda ärendena ligger för avgörande i 
domstolar. Kretsen har genom Länsförbundet bidragit med 25.000:- för konsultkostnader.
Det är jungfrulig mark ute i L-100 som riskeras att förstöras.

Natur- och Friluftsrådet har under året inte haft någon verksamhet, vilket är beklagligt då 
det pågår undersökning/planering på diverse områden i kommunen, inte minst i sektorn 
från Noor ner till Sigtuna kommun mellan E4:an och järnvägen.

Knivsta föreningsråd har efter bästa förmåga försökt aktivera medlemsföreningarna med 
mestadels digital möten.

Problemen med medlemsregistret kvarstår och en av följderna är att vi ännu inte kommit 
igång med digitala utskick. En orsak är att vi saknar många uppgifter på våra medlemmar 
och många är dessutom felaktiga.

Anita Eriksson deltog för föreningens räkning som om bud på den digitala Riksstämman.

Kretsen  har deltagit i länsförbundets digitala möten under året som dock kröntes med ett 
fysiskt möte som förlades  på Noor slott och huvudtemat var Siggeforavargarna.

Efter vår skrivelse till Länsstyrelsen blev vi snabbt kontaktade för att fysiskt visa upp 
området, vilket också skett. Länsstyrelsen har sedan utvärderat förslaget och meddelat oss 
att området kan bli aktuellt för inköp, men då i konkurrens med övriga områden i länet.

Kretsen har även initierat ett förslag om att anlägga en vandringsled runt Säbysjön. Som 
ett led i det arbetet har kretsen träffat Upplandsstiftelsens VD, Thomas Bertilsson, och 
visat honom delar av tänkt sträckning. Stiftelsen kommer sedan att fortsätta processen 
tillsammans med kommunen och även titta på möjligheten att ansluta slingan till 
Upplandsleden.



Ekonomi
Kretsen har efter ansökan blivit skattebefriad till och med 2025.

2021  

Verifikation Datum Notering Inbetalning Utbetalning Saldo SHB
Verifikation 1 12/31/20 Saldo    13 846,00 
Verifikation 2 1/4/21 Företagspaket SHB  −1 250,00  
Verifikation 3 5/7/21 Återbäring Naturskyddsföreningen K 311:2020  14 040,00   
Verifikation 4 8/28/21 Annons Knivstanytt Bil 1, 2021-01-29  −  550,00  
Verifikation 5 8/28/21 Annons Knivstanytt Bil 2, 2021-02-26  −1 004,00  
Verifikation 6 8/28/21 Utlösen årsbok fr Tierpskretsen Bil 3, 2021-03-06  −   34,00  
Verifikation 7 8/28/21 Frimärken Bil 4, 2021-03-29  −  120,00  
Verifikation 8 10/1/21 Noors Slott, fika vid trädvandring, Fakt 10004294  −1 500,00  
Verifikation 9 10/8/21 Lokalhyra Knivsta kommun, 492100015329  −  400,00  
Verifikation 10 10/12/21 Trädvandring Noors slott, Lisel Hamring, Fakt 2021007  −2 184,00  
Verifikation 11 11/1/21 Röda korset, lokalhyra x 4, Fakt 2009 −  400,00 
Verifikation 12 12/23/21 Röda korset, lokalhyra x 2, Fakt 2010 −  200,00 
Verifikation 13 12/30/21 Lokalhyra Knivsta kommun, 312100222222 −  400,00 
Verifikation 14 12/30/21 Lokalhyra Knivsta kommun, 312100222420 −  400,00 

Verifikation 15 12/30/21 Saldo 19.444,00
Knivsta 22-01-19

Kenneth Gunnar                            Anita Eriksson                              Peter Bergkvist

Gunilla Blomqvist                         Johnna Björklund


