
  Grankulla miljöförening – Kauniaisten ympäristöyhdistys rf 

 

                    Verksamhetsberättelse för år 2021 

 
Föreningens syfte 

 Enligt föreningens stadgar (reviderade 2013) är föreningens ändamål att inom sitt 

 verksamhetsområde värna om och väcka intresse för naturen och miljön. Sina syften önskar 

 föreningen förverkliga genom att utöva upplysningsverksamhet, anordna möten och 

 föredrag, informera genom massmedia, göra framställningar hos myndigheter och 

 sammanslutningar samt genom att vid behov ta ställning till frågor som berör föreningens 

 verksamhetsområde, befrämja en allsidig naturkännedom genom att arrangera exkursioner 

 och i samband därmed ge undervisning om naturen, bedriva ungdomsverksamhet samt 

 befrämja forskning som rör naturen. 

 

Medlemmar 

 Grankulla miljöförening -Kauniaisten ympäristöyhdistys rf är en lokalförening både i Natur 

 och Miljö rf (NoM) och i Finlands  naturskyddsförbund (Suomen luonnonsuojeluliitto ry, 

 SLL). Föreningens medlemmar är anslutna via någondera riksföreningen.  I år (31.12.2021) 

 var föreningens medlems antal  116. Av föreningens medlemmar var 49 anslutna via NoM 

 och 67  via SLL. 

 

Årsmötet 

  Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls 13.03.2021 på distans. 

 Vid årsmötet valdes Camilla Sederholm till  ordförande. Till ordinarie styrelsemedlemmar 

 valdes Pippi Collander, Tasso Lampén, Pia Norrgård-Sillanpää, Risto Railo, Mona Sandell, 

 Nalle Valtiala och Emil Vasara. Nina Hagner-Wahlsten valdes till suppleant. 

 Till föreningens verksamhetsgranskare valdes Anita Antskog-Karstinen  och Helena 

 Lampén till hennes suppleant. 

 11 personer deltog i årsmötet. 

 

Verksamhet 

 

Evenemang: 

 

13.3.  Årsmöte. Mötet  hölls på distans och som avslutande program berättade Tasso Lampén, med 

 fina bilder, om sina  blomsterresor. 

 

 

6.5  Städtalko. Ca 15 personer plockade skräp runt om i Grankulla. Många förbipasserande 

 visade också intresse och uppmuntran för initiativet. 

 

20.5   Vandring i Kasabergstrakten 

 Föreningens traditionella exkursioner har i allmänhet inkluderat busstransport. På grund av 

 pandemiläget genomfördes vårexkursionen  denna gång i närmiljön, i Kasabergsterrängen i 

 Grankulla. Vandringen gick  bl.a till Stockmans ruiner,  lunden, jättegrytor. Under 

 vandringen fick deltagarna också information om växtlighet, fågelliv och geologi. Drygt 20 

 personer, i olika åldrar,  deltog i vandringen. 

 

26.5 och 3.7 Ängsinventeringar på ängen vid Bibelinstitutet . 



 Under inventeringen i maj noterades i Ängspartiet :56 örter och 23 träd/buskar och i 

 Skogspartiet 39 örter och 13  träd/buskar.  I juli var motsvarande data i Ängspartiet 61 och 

 19, i Skogspartiet 50 och 15.   

 

 

31.8 och 20.9 Slåtter på ängen intill Bibelinstitutet. 2/4 personer var med på slåttertalko 

 

18.9 Exkursion till Sibbo storskog 

 Exkursionen startade  i Grankulla med abonnerad buss. 

            Vandringen  var ca 8 km lång, i gammal skog, längs sjöar och över berg. Ställvis var 

 terrängen rätt krävande men utsikten hisnande. Under vandringen fick deltagarna 

 information om den omgivande naturen. 

 Ca 30  personer deltog i exkursionen, drygt hälften från Naturklubben.  8 personer 

 övernattade på Ängesböle tältområde  i norra delen av Sibbo storskog. 

 

 Junghansparken 

 Föreningen har länge engagerat sig i stadens planer kring  Junghansparken. Ett omfattande 

 byggprojekt planeras i området kring stadshuset och Junghansparken. Om planerna 

 förverkligas kommer parken att decimeras betydligt. På basen av flera besök på platsen och 

 aktuell litteratur sammanställde styrelsen en diger skrivelse som sändes till medlemmarna i 

 stadens samhällstekniska nämnd och andra centrala instanser och personer inom staden. 

 (Bilaga). Endel mottagare kvitterade att de fått skrivelsen men kommenterade den inte desto 

 mer. I KaunisGrani nr 6 ingick miljöchefens (Anna-Lena Granlund-Blomfelt) sakliga men 

 rätt tjänstemannamässiga svar på skrivelsen. 

 Skrivelsen publicerades också på föreningens webbplats. 

 

 

Kommunikation 

 Föreningen informerar om sin verksamhet via lokaltidningen KaunisGrani, via föreningens 

 webbplatser. De medlemmar som uppgett sin  e-postadress har dessutom  fått information  

 per e-post. 

 

Föreningens webbplatser 

 Föreningen uppdaterar två webbplatser, en via NoM och en annan via SLL. Webbplatsen på 

 NoM:s sidor innehåller grundläggande information om föreningens syfte, verksamhet och 

 kontaktuppgifter. Den uppdateras framför allt efter årsmöten och större evenemang. 

           SLL-webbplatsen är föreningens huvudsakliga informationskanal. Webbplatsen är 

 tvåspråkig. Förutom grundläggande information om föreningens syfte, verksamhet och 

 kontaktuppgifter sparas här också uppgifter om bl.a exkursioner,ställningstaganden och 

 initiativ. Här finns också uppgifter om föreningens bibliotek.  Webbplatsen uppdateras och 

 utvecklas regelbundet. 

 

Styrelsen 

   Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under verksamhetsåret. På grund av  Covid-19-

 pandemin har samtliga styrelsemöten varit distansmöten.  Dessutom har styrelsen 

 kommunicerat aktivt per e-post. 

 

Styrelsemöten 

 

28.1    Årsmötesförberedelser 

 

14.4     Konstituering av styrelsen 



 Planering av vårens och sommarens evenemang 

 

1.6 Rapporter från vårens och försommarens program 

            Planer för sommaren och hösten. 

 Webbsidorna 

 

18.8     Evaluering av verksamheten under våren och sommaren samt planer för hösten 

 

 

Ekonomi 

På grund av restriktionerna under Covid-19- pandemin har man  inte kunnat 

genomföra all verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen för år 2021. 

Föreningens bokslut för år 2021 uppvisar ett resultat på +297,44 €. 


