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Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 utgjorts av:
Ordförande, Ingrid Carlgren
Vice ordförande, Göran Strand
Kassör, Bo Gustaver
Sekreterare, Tayana Bengzon Åkerblom
Ledamot, Maria Dirke
Ledamot, Mikael Gemsjö
Ledamot, Håkan Larsson
Ledamot, Thomas Tjäderhane
Ledamot, Per Öhrling
Suppleant, Lars Pettersson
Suppleant, Anna Nydahl

Revisorer:
Karin Anklew
Eva Grusell
Göran Ekström, suppleant
Angelica Lantz, suppleant
Valberedning till styrelsen:
Nils Kjellberg
Medlemsantal:
2012: 1302 medlemmar
2013: 1262 medlemmar
2014: 1341 medlemmar
2015: 1313 medlemmar
2016: 1305 medlemmar
2017: 1209 medlemmar
Styrelsesammanträden/föreningsmöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten sedan
kretsstämman den 15 mars: konstituerande styrelsemöte 22 mars samt
föreningsmöten 10 april, 9 maj, 5 juni, 7 augusti, 12 september, 10 oktober, 14
november och 12 december.
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Verksamheten under året:
Styrelsen har under innevarande verksamhetsår ägnat sig dels åt
genomförande av aktiviteter för medlemmarna och dels arbetat med att svara
på remisser och bevaka naturvärden i samband med olika slags kommunala
planer i Nyköping och Oxelösund. Styrelsen har också utvecklat användandet
av Naturskyddsföreningens plattform Naturkontakt för styrelsearbetet. Det
gäller såväl arkivering av protokoll och andra handlingar som utskick av
kallelser och underlag för beslut.
Föreningen har även drivit ett önskemål att fortlöpande få information om
strandskyddsdispenser.

Följande aktiviteter har genomförts:
Medlemsaktiviteter:
- Teaterföreställningen Grismanifestet 27 mars (i samverkan med bl.a.
Studiefrämjandet och Scenkonstgruppen)
- Tintomaravandring 22-23 april i Kolmården (i samverkan med
Frisksportarna)
- De vilda blommornas dag 18 juni. Lilla Utterviks äng.
- Fjärilsexkursion den 5 augusti. Ålbäck.
- Familjedag på Stendörren 26 augusti
- NK-villan 30 augusti – föredrag och bildvisning av Peter Gerdehag
- Svampexkursion den 23 september

Remissarbete, och bevakning av olika exploateringsplaner i Nyköping och
Oxelösund.
Några exempel:
-

I vårt yttrande över kommunens förslag till detaljplan för ett nytt
resecentrum i Nyköping krävde vi en trovärdig
miljökonsekvensutredning (MKB) med utredning av flera
lokaliseringsalternativ innan kommunen går vidare med
planeringsarbetena.

-

I vårt yttrande över ett förslag till detaljplan för några
skärgårdsöar i Oxelösunds kommun motsatte vi oss att flera och
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större villor tillåts i strandskyddsområdena. Kommunen
ändrade sitt förslag och fredade strandskyddsområdena.
-

I samarbete med länsförbundets styrelse anmälde vi otillåtna
avverkningar, markarbeten och inhägnader i
strandskyddsområde på fastlandskusten innanför Sanda holme.
Kommunen har inlett tillsyn och miljöåklagaren har inlett en
förundersökning.

-

Efter anonymt tips anmälde vi en otillåten nyanlagd vägbank
mellan fastlandet och en skärgårdsö i Nyköpings kommun.
Kommunen har inlett tillsyn och miljöåklagaren har inlett en
förundersökning.

-

I samarbete med Sportfiskarna krävde vi att en otillåtet utfylld
strandäng vid kusten i Nyköpings kommun ska återställas till
ursprungligt skick. Länsstyrelsen beslutade förelägga ägarna att
återställa strandängen. Beslutet är överklagat.

-

I ett yttrande till Länsstyrelsen begärde vi att ägarna till en stor
brygganläggning vid kusten i Nyköpings kommun ska tvingas
ansöka om miljöprövning av anläggningen. Länsstyrelsen
beslutade att förelägga ägarna om prövning.

-

I samarbete med länsförbundets styrelse har vi skrivit till
samtliga länets kommuner och begärt att få del av
kommunernas beslut att ge dispenser från strandskyddet. Vi
granskar kommunernas beslut fortlöpande.

-

Hos Svea Wind Offshore har vi begärt att få ge synpunkter på
företagets miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) innan företaget
går vidare med sina förslag till den stora vindkraftparken i
skärgården. Företaget har lovat att återkomma med en inbjudan.
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Naturvårdande aktiviteter:
-

Restaurering av våtmarken Krokodilkärret. Bidrag till
finansiering av förprojektering
Undantag från kemisk bekämpning av växtplats för skorem

Övrigt







Länsstämma Naturskyddsföreningen Sörmland 26 april
Deltagande i länsförbundets Kretsmöte i Nyköping den 16 november
Deltagande i Nyköpings naturvårdsråd
Möte med omställningsgruppen….
Ekonomiskt deltagande i Sörmlands Ejderhusprojekt med syfte att
förbättra ejderns häckningsframgång i Sörmlands skärgård
Deltagande i projektet ”Stolt mat i Sörmland”

Nyköping i januari 2018

____________________________________________
Ingrid Carlgren
Ordförande
____________________________________________
Göran Strand
Vice ordförande
____________________________________________
Bo Gustaver
Kassör
____________________________________________
Tayana Bengzon Åkerblom
Sekreterare
____________________________________________
Maria Dirke
Ledamot
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____________________________________________
Mikael Gemsjö
Ledamot
____________________________________________
Håkan Larsson
Ledamot
____________________________________________
Thomas Tjäderhane
Ledamot
____________________________________________
Per Öhrling
Ledamot
____________________________________________
Anna Nydahl
Suppleant
____________________________________________
Lars Pettersson
Suppleant

