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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Enskede lokalavdelning av Friluftsfrämjandet

1 januari – 31 december 2016

Vid Alesjaurestugorna
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Styrelse
Från och med årsmötet 2016 har styrelsen bestått av

Ordförande Agnetha Thalin
Vice ordförande Rhode Lindström
Sekreterare Susanne Lüders
Kassör Eva Forssblad
Ledamot Lars Hallgren
Suppleant Sonja Bäck
Suppleant Cecilia Doyle (till och med September 2016)

Revisorer
Ordinarie Joakim Hertzberg
Suppleant Micke Eriksson
Suppleant Ewa Cederstam

Valberedning
Valberedare Ulf Avér
Valberedare Curt Jansson
Valberedare Helen Ahlsson

Grenledare
Fjällturer Lars Hallgren
Förskola Rhode Lindström
Klättring Eva Forssblad
Motion Eva Forssblad
Skogsmulle och skogens värld Rhode Lindström, Agnetha Thalin
Skridskor Joakim Hertzberg
Snö Agnetha Thalin
Vandring Susanne Lüders
Vatten och paddling Ulf Avér
Vildmarksäventyr Rhode Lindström, Agnetha Thalin

Friluftsmiljö Lars Hallgren
Information- och webbansvariga Susanne Lüders, Lars Hallgren
Medlemsansvarig Sonja Bäck
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Årsmöte
Årsmötet hölls den 8 mars 2016 i Bagarmossens Folkets hus. Sjutton medlemmar och en gäst
var närvarande. Efter årsmötet talade Gunnar Hjertstrand från Skärgårdsstiftelsen om
skärgårdens fåglar.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft nio protokollförda möten.

Konferens
Den 3 april 2016 hade styrelsen och grenledare en planerings- och verksamhetskonferens på
Clarion Hotell.

Medlemmar
I tabellen nedan redovisas antalet medlemmar vid medlemsårets utgång den 30 september
(2015 är siffrorna från 10 september).

År

Ålder
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 - 12 936 1010 807 804 911 895 894 818 593 617 618 584

13 - 25 98 108 108 96 83 94 124 118 119 145 153 146

26 + 584 630 643 619 621 631 721 759 766 744 802 899

uppgift
saknas 64 59 53 70 60 58 70 41 47 45 36

Totalt 1682 1807 1611 1619 1675 1678 1809 1736 1597 1551 1609 1629

Ledare
Antalet ledare i lokalavdelningen har varit ca 55 st.

Representation i Regionen
Enskede lokalavdelning var representerad i regionen under 2016 i flera sammanhang.
Lokalavdelningen har medlemmar som är kursledare som utbildar nya ledare,
representerade i friluftsmiljörådet och långfärdskridskoledare som deltar i
Stockholmsalliansens verksamhet. Lokalavdelningen har varit representerad vid
Friluftsfrämjandets ordförandekonferenser.
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Vandring
Under året har två vandringsledare lett nio dagsvandringar.  Det var i genomsnitt åtta
personer som deltog i vandringarna.  På de flesta vandringar har deltagandet varit högre än
så men några få vandringar har inte lockat deltagare. Detta har dragit ned genomsnittet
betydligt.
Lokalavdelningen har även genomfört en tvådagarstur mellan Lida och Haninge med
övernattning i Paradiset. Vandringen var med 15 deltagare fullbokat och en framgång.

Fjällvandring
Årets stugvandring med en ledare och sju deltagare gick i Abiskotrakten 6-12 augusti.
Ankomstdagen åkte vi lift upp på Noulja där vi njuter av utsikten och fikar. Sedan vandring
längs Abiskojokk och dess ravin till Torne träsks strand. Middag och övernattning på
fjällstationen. Sedan vandring till stugorna Abiskojaure, Unna Allakas, Alesjaure, Abiskojaure
igen, Kårsavagge. Sista dagen åter till Abisko för dusch och lunch på fjällstationen innan vi
tog tåget hem på eftermiddagen. På några sträckor var vi ensamma, mellan Alesjaure och
Abiskojaure hade vi sällskap med hundratals ”Fjällräven Classic”-vandrare. Vädret var svalt,
mestadels uppehåll och med sol ibland.

Äventyrliga Vuxna
Lokalavdelningen har startat upp ny verksamhet under namnet Äventyrliga Vuxna. En fast
grupp på i början 15 deltagare skulle mötas ca en gång per månad – tre kvällar under veckan
såväl som två lördagar för att prova på vandring, paddling, geocaching, inomhusklättring,
skidgång och svampletning.
Deltagandet i de enskilda aktiviteterna varierade mycket. Till uppstarten (vandringen) samt
inomhusklättringen kom 13 deltagare var medans det under de andra aktiviteterna bara var
mellan tre och sex deltagare.

Långfärdsskridskor
De tre lokalavdelningarna Stockholm, Norrviken och Enskede har ett samarbete kring
långfärdsskridskoåkningen, Stockholmsalliansen.

Isläget för säsongen 2016 var inte det bästa, men Stockholms Alliansen lyckades skrapa ihop
en handfull med turer, på både insjöis och havsis. Konstisbanan på Östermalm var igång från
början av december. Under tre veckor i januari var våra ledare med och hjälpte åkare med
att förfina sin skridskoteknik.

I januari anordnades en nybörjarkurs för långfärdsskridskoåkare. Teoridelen var två
onsdagskvällar och tyvärr hann inte deltagarna komma ut på isen för att omvandla sina
teoretiska kunskaper till praktiska då isen inte var tillräckligt bärig i februari. Årets kurs var
mindre än de senaste åren, 10 deltagare var med.
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Freeskiers
Verksamheten har bedrivits i Hammarbybacken 15 januari – 1 mars, två kvällar i veckan. Det
var c:a 8 deltagare och 3 ledare engagerade i verksamheten. Deltagarna är i åldern 10-15 år.
Säsongen var ganska kort på grund av snöbrist.

Barnverksamhet
I år har det varit ca 42 barnledare varav ca 35 ledare inom I Ur och Skurverksamheten.

Familjemulle
En familjemullegrupp har varit igång under året med 5 ledare och 30 barn.

Äventyrliga familjen
En Äventyrliga familjen har träffats 9 helgtillfällen (ink två paddelturer) under året med 8
familjer.

I Ur och Skur
I Ur och Skur finns på skola, förskolor och hos pedagogisk omsorg. Dessa är Mossbarnen,
Mullekojan och Näverhatten. Några har egna berättelser om 2016, se nedan.

I Ur och Skur Mossbarnen, Kärrtorp
I Ur och Skur Mossbarnen har under året 2016 haft 26 barn inskrivna. Vi är uppdelade i två
avdelningar där Larven har haft 12 barn inskrivna. De flesta mellan 1-3 år. Fjärilen har haft 14
barn i åldrarna 4-6 år. Vi har under vintern haft Skrinna och resten av året har vi Mulle,
Knytte, Knopp och Frö. Då är vi mestadels uppe i vår skog alldeles bakom förskolan.
Lucia firar vi med uppträdande för familjer och vänner med fika på gården.
Till våren har vi trollfest där vi alla är tillsammans uppe i skogen. De äldre barnen går på
skogsäventyr för att leta upp Skogsrået. De mindre är kvar på samma ställe och blir med i de
olika lekarna.
Innan alla börjar gå på semester åker vi till Lida friluftsgård. Vi hyr en buss och bjuder in alla
barn med familjer till en härlig heldag med smakprov på våra aktiviteter genom
Friluftsfrämjandets Mulle, Knytte, Knopp och Frö. En underbar avslutning på läsåret.

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 53 elever inskrivna under året. Alla elever har deltagit i
Friluftsfrämjandet barn och ungdomsverksamhet såsom Strövare, Frilufsare, Skrinna och
skidskola. På vårterminen var klass 4-5 och klättrade i Häggsta med Ulf Johansson från
Huddinge lokalavdelning. Vid starten av höstterminen paddlade 4-5 med övernattning i tält
och vindskydd

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 Alby i Tyresö. Våren
avslutades med stort avslutningskalas för 5 åringarna som skall börja skolan till hösten.
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I Ur och Skur, Näverhatten, Hökarängen
Familjedaghemmet I Ur och Skur, Näverhatten har under 2016 haft 6 inskrivna barn i
åldrarna 1-6 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 17 barn och 3 ledare. Två av ledarna är
utbildade inom Friluftsfrämjandet varav Näverhatten är den enda I Ur och
Skurverksamheten. Vintertid har vi haft Skridskoverksamhet.

Friluftsfrämjardagen
Årets Friluftsfrämjardag genomfördes lördagen 21 maj. Den var i Björkhagen vid
Sörmlandsledens början. Aktiviteterna som erbjöds var ”Broschyrbord”, tipsrunda om
allemansrätten, gå på styltor och geocaching. Krabbelurer, grillad korv, kaffe och saft med
bröd serverades.  Mulle hälsade på en stund. Omkring 200 personer var där. Många kom för
att träffa Mulle. De stannade kvar länge och hade egen picknick med sig.

Friluftsmiljön i Enskede lokalavdelnings område
Någon bevakning av friluftsmiljön inom lokalavdelningens område, dvs av exploateringar
som påverkar områden som är viktiga för friluftsverksamhet, har inte skett under året.
Lokalavdelningen är representerad i Mälarregionens Friluftsmiljöråd, som bevakar
friluftsmiljön i regionen.

Adress och PlusGiro
Enskede lokalavdelnings adress:
c/o Susanne Lüders
Bjursätragatan 112
124 64 Bandhagen

Plusgironumret är 60 97 96-8.

Enskede mars 2017

__________________________ __________________________
Agnetha Thalin Rhode Lindström

__________________________ __________________________
Susanne Lüders Eva Forssblad

__________________________
Lars Hallgren


