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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Enskede lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 1 januari – 31 december 2014
Styrelse
Från och med årsmötet 2014 har styrelsen bestått av
Ordförande

Agnetha Thalin

Vice ordförande

Rhode Lindström

Sekreterare

Eva Forssblad

Kassör

Mats Werner

Ledamot

Sören Briheden

Suppleant

Caroline Björnfot

Suppleant

Ulf Jonsell

Revisorer
Ordinarie

Susanne Lüders

Ordinarie

Joakim Hertzberg

Suppleant

Lars Hallgren

Suppleant

Micke Eriksson

Valberedning
Valberedare

Ulf Avér

Valberedare

Curt Jansson

Valberedare

Helen Ahlsson

Grenledare
Barnverksamheten

Rhode Lindström, Caroline Björnfot

Vandring

Susanne Lüders

Långfärdsskridsko/Telemark

Joakim Hertzberg

Sommarfjäll/Klättring

Agnetha Thalin

Kajak

Ulf Avér

Stavgång/Hålliform

Eva Forssblad

Friluftsmiljö

Lars Hallgren

Freeskiers

Axelina Brun

Websida

Curt Jansson
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Årsmöte
Årsmötet hölls den 11 mars 2014 i Bagarmossens Folkets hus. Sexton röstberättigade medlemmar
och en gäst var närvarande. Efter årsmötet talade Svante Bodin om klimatförändringar.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio protokollförda möten.
Konferens
Den 8 november hade styrelsen och grenledare en planerings- och verksamhetskonferens på
Farsta Gård.
Medlemmar
I tabellen nedan redovisas antalet medlemmar vid medlemsårets utgång den 30 september.
År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ålder
0-7

798

766

751

755

919

708

763

848

809

719

646

491

422

8-12

97

232

177

181

91

99

71

63

86

175

172

174

195

13-25

61

89

92

98

108

108

96

83

94

124

118

119

145

>25

521

583

586

584

630

643

619

621

631

721

759

766

744

uppgift

111

107

76

64

59

53

70

60

58

70

41

47

45

saknas
Totalt

1588 1777 1682 1682 1807 1611 1619 1675 1678 1809 1736 1597 1551

Ledare
Antalet ledare i lokalavdelningen har varit ca 75 st.
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REPRESENTATION
Regionen
Enskede lokalavdelning var representerad i regionen under 2014 i flera sammanhang.
Lokalavdelningen har medlemmar som är kursledare som utbildar nya ledare, sammankallande i
friluftsmiljörådet och långfärdskridskoledare som deltar i Skridskoalliansen.
Centrala Friluftsfrämjandet
Lokalavdelningen har varit representerad vid Friluftsfrämjandets ordförandekonferenser.
Vandring
Under året har tre vandringsledare lett åtta vandringar. Det var i genomsnitt sju till åtta personer
som deltog i vandringarna. Sett över hela året var deltagandet högre under hösten än under
våren. Även i år har synskadade och deras ledsagare deltagit på flera av vandringar.
Fjällvandring
Årets vandring till Kebnekaise och Tarfala v 31. Det var en lite grupp på tre deltgare och en ledare.
Vi började vår vandring mot Kebnekaise i högsommarvärme och åska. Vi stannade två dagar på
Kebnekaise fjällstation. Två av deltagare gjorde försök mot toppen, en lyckades. Vi fortsatte sedan
till Tarfala med sin massiva natur. Vi stannade även där två dagar. Från Tarfala flög vi helikopter
tillbaka till Nikkaluokta.
Långfärdsskridskor
De tre lokalavdelningarna Stockholm, Norrviken och Enskede samarbetar kring skridskoåkningen i
den s.k. Stockholmsalliansen. Enskedes ledare var med och ledde ett tiotal skridskoturer och
nybörjarturer. Konstisbanan på Östermalm var igång, och där fanns våra ledare med och hjälpte
åkare i lokala skridskoövningar.
I januari anordnades en nybörjarkurs för långfärdsskridskoåkare. Teoridelen var två onsdagskvällar,
så tillkom praktiska övningar på isarna. Kursen samlade 28 deltagare.
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Freeskiers
Verksamheten har bedrivits i Hammarbybacken 15 januari – 1 april, två kvällar i veckan. Det var c:a
20 deltagare och 7 ledare engagerade i verksamheten. Deltagarna är i åldern 10-15 år.
Barnverksamhet
I år har det varit 62 barnledare. 23 ledare på 2 I Ur och Skurförskolor, 12 ledare på 2 förskolor, 11
ledare i pedagogisk omsorg och 3 ledare för 2 fria grupper.
Skogsknopp
Skogsknoppverksamhet har bedrivits i 4 grupper med totalt 40 barn.
Skogsknytte
Skogsknytteverksamhet har bedrivits i 8 grupper med totalt 90 barn.
Skogsmulle
Skogsmulleverksamhet har bedrivits i 8 grupper med totalt 50 barn.
Familjemulle
En familjemullegrupp har varit igång under året.
I Ur och Skur
I Ur och Skur finns på förskolor och hos pedagogisk omsorg. Dessa är Mossbarnen, Mullekojan,
Skogsbarnen, Näverhatten. Några har egna berättelser om 2014, se nedan.
I Ur och Skur Mossbarnen, Kärrtorp
I Ur och Skur Mossbarnen har under året haft 26 barn inskrivna. På förskolan har vi 2 avdelningar,
Fjärilen (ålder 4-5 och Larven (1-3). Vi har drivit Friluftsfrämjandets skogsverksamheter Knopp,
Knytte Mulle. Under vinterhalvåret har vi åkt skridskor på Kärrtorps IP samt haft Skrinna. Vi har
firat midsommar ute på gården, haft trollfest i skogen som en avslutning på våren samt till lucia
bjöd vi in barnens familjer och firade traditionsenligt ute på gården. Innan sommaren och
ledigheterna började så åkte vi ut till Lida Friluftsgård i Botkyrka tillsammans med alla barnens
familjer där barnen tillsammans med sina familjer fick visa lite av sin vardag. Vi lagade även mat
över öppen eld. Skolbarnen avlutade sin tid hos oss med disco.
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I Ur och Skur skolan, Skarpnäck
I Ur och Skur skolan bedriver skola från förskoleklass tom. årskurs 5. Skolan är belägen i
Skarpnäck. Det har varit c:a 45 elever inskrivna under året. Alla elever har deltagit i
Friluftsfrämjandet barn och ungdomsverksamhet såsom Strövare, Frilufsare, Skrinna och skidskola.
Föräldrar, elever och ledare har i september gjort en heldagsvandring till Brotorpsjön. De äldre
eleverna paddlade kanadensare och sov i tält i Flaten Tyresö. De har också varit i Häggsta och
klättrat med Ulf Johannson Huddinge lokalavdelning.
I Ur och Skur, Mullekojans förskola
Förskolan har haft 36 barn inskrivna. De har genom Skrinna och Lagge lärt sig åka skridskor och
skidor. I Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp har barnen lärt sig om samspelet i naturen. På
vårens familjedag åkte alla barn med föräldrar och ledare till Lida. Där gick alla runt de olika
spåren som finns med Skogsmulle, Fjällfina och Laxe. Våren avslutades med stort avslutningskalas
för 5 åringarna som skulle börja skolan till hösten.
I Ur och Skur, Näverhatten, Hökarängen
Familjedaghemmet I Ur och Skur, Näverhatten har under 2014 haft 5-6 inskrivna barn i åldrarna 16 år. Vi samarbetar med två andra familjedaghem i Friluftsfrämjandets naturskolor Knopp, Knytte
och Mulle. Tillsammans har vi haft en kombinerad Mulle/Knytte/Knoppgrupp med sammanlagt 1618 barn och 3 ledare. Alla tre ledarna är utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet varav
Näverhatten är den enda I Ur och Skurverksamheten. Vintertid har vi haft Skridskoverksamhet.
Familjedaghemmet I Ur och Skur Näverhatten har också under året lagt stor vikt vid matematik,
språk och naturvetenskap. Vi har särskilt läst mycket normkritisk barnlitteratur.
Friluftsfrämjardagen
Årets Friluftsfrämjardag genomfördes lördagen 17 maj. Den var i Björkhagen vid Sörmlandsledens
början. Aktiviteterna som erbjöds var ”Broschyrbord”, Mullespår och Geocaching. Krabbelurer,
grillad korv, kaffe och saft med bröd serverades. Omkring 60 personer var där.
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Friluftsmiljön i Enskede lokalavdelnings område
Friluftsmiljön kännetecknas av tillgång till ett relativt stort, ännu opåverkat skogsområde (Nackareservatet) som gränsar till några av de stadsdelar som ingår i lokalavdelningen. Några sjöar av
olika storlek och karaktär ingår även i området. På flera platser där utrymme ansetts ha funnits,
har skett och planeras ske en omfattande förtätning av bebyggelsen, som i flera fall sannolikt
inneburit och innebär en förlust av gröna närområden som varit skogsmulleplatser.
Presentationen av planeringen sker numera på http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt där för oss
aktuella områden är Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Älvsjö.
Miljöombudet uppmannar medlemmarna att lämna synpunkter på plan- och byggärenden som är
av sådan betydelse att lokalavdelningen borde yttra sig om dem.
Lokalavdelningen är representerad i Mälarregionens Friluftsmiljöråd.
Adress och plusgiro
Enskede lokalavdelning har adressen
c/o Eva Forssblad, Per Lindeströms väg 102, 121 46 Johanneshov.
Plusgironumret är 60 97 96-8.
Enskede i februari 2015

Agnetha Thalin

Rhode Lindström

Eva Forssblad

Sören Briheden

Mats Werner

