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Verksamhetsplan för 2018
Vi planerar att anordna medlemsaktiviteter i ungefär samma
utsträckning som under tidigare år. Dessutom ska vi fortsätta att
hålla kontakt med kommunernas arbeten med översikts- och
detaljplaner för att bidra till kommunernas planeringsunderlag med
natur- och miljöskyddsaspekter. Vi ska ta emot tips och anmäla
otillåtna ingrepp i naturmiljön och fortsätta att granska och
överklaga felaktiga beslut enligt miljöbalken.
Föreningen tar aktiv del i utvecklingen av Stolt Mat i Sörmland
genom att bland annat ingå i ett av stråken, konsumentstråket. Här
framför vi vikten av ekologisk och hållbar odling, sund djurhållning
och vikten av att gynna biologisk mångfald i markerna.
Tillsammans med Omställningsgruppen i Nyköping och FNgruppen förs diskussioner med Sörmlands muséum om olika
aktiviteter med inriktning mot hållbarhet.
Vi stöder Sörmlands Ejderhusprojekt med syfte att förbättra ejderns
häckningsframgång i Sörmlands skärgård. Vi stöder också
Sportfiskarnas medverkan i utveckling och ansökan om ett
våtmarksprojekt vid Krokodilkärret i Nyköping.
Nyhetsbrev med aktivitetstips och lokala miljönyheter skickas till
medlemmarna via e-post och information läggs ut på hemsidan
samt i facebookgruppen
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Aktiviteter 2018
26 februari – Möte med Sörmlands muséum tillsammans med
Omställningsgruppen och FN-gruppen om ev. gemensamma
aktiviteter angående hållbarhetsfrågor
14 mars - Årsmöte med föredrag av kommunekolog Bjarne Tutturen:
”Vad händer med naturen i och omkring Nyköping?”
21 och 22 april - Vårvandring i Tintomaras spår. En två dagars
vandring i markerna väster om sjön Virlången, norr om Stavsjö. I
samverkan med fågelföreningen Tärnan och Nyköpings
Frisksportklubb
28 april - Länsstämma med Naturskyddsföreningen Sörmland
22 maj är den Biologiska Mångfaldens Dag. I nuläget är det oklart om
kretsen kommer att uppmärksamma det.
26 maj - Hållbarhetsdag på Brannäs i Oxelösund
17 juni - De vilda blommornas dag. Exkursion med start kl 10. Plats
ännu ej bestämd.
Vi arbetar för att skaffa oss en äng för årligen återkommande slåtter
och vi återkommer om detta. Det kan i så fall bli fagning av
slåtterängen i april och slåtter i början av augusti.
Stendörrens familjedag – tidpunkt ännu ej bestämd.
Svampexkursion – sannolikt någon av helgerna i september.

Ytterligare aktiviteter kan tillkomma. Aktuellt program finns alltid
på nykoping.naturskyddsforeningen.se och kretsens grupp på
Facebook.

