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Verksamhetsplan för 2019 

 
Vi planerar att anordna aktiviteter som tidigare år med tillägg att vi vill 
fokusera på klimat- och hållbarhetsfrågor. 
 
Vi ska 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.   
 
Vi samarbetar och samplanerar aktiviteter med omställningsgruppen i 
Nyköping vad det gäller klimat och hållbarhetsfrågor. Vi vill med det väcka 
engagemang och handlingskraft hos våra politiker, beslutsfattare, 
näringsliv och allmänhet. 
 
Vi stöder Sörmlands Ejderhusprojekt med syfte att förbättra ejderns 
häckningsframgång i Sörmlands skärgård.  
 
Information om våra aktiviteter läggs ut på vår hemsida samt på vår 
facebooksida.  
 
 
Aktiviteter 2019, se nästa sida 
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Aktiviteter 2019 

 
11 febr – 8 mars – Klimatutställning ställs upp på Nyköpings högstadium 
(Alpha) under v. 7. Under v. 8 på Culturum, v.9 på stadshuset och under v. 10 
på Oxelösunds bibliotek.  
 
18 febr – Föredrag på Culturum kopplat till klimatutställning av Varis 
Bokalder (ekoarkitekt) som tagit fram utställningen.  
 
20 mars – Kretsens årsmöte; pensionärernas hus; styrelsemedlem Göran 
Strand visar bilder och berättar om resa till Antarktis.  
 
6 april – Klädbytardag på Nicolaiskolan  
 
13 april - Länsstämma med Naturskyddsföreningen Sörmland 

 
26 – 27 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 

 
4 maj – Hållbarhetsdag i Oxelösund  
 
19  maj - Familjedag på Stendörren samt Biologiska mångfaldens dag 

 
De vilda blommornas dag – blomstervandring mitten av juni. Datum ännu 
inte fastställt. 
 
Svampexkursion – sannolikt någon av helgerna i september. 
 
Pågående planering för länsövergripande projekt ” Sörmland o planeten” 
som brett tar upp klimatpåverkan och vänder sig till politiker, näringsliv, 
skolor och allmänhet. Genomförs under hösten 2019 och våren 2020.  
 
 
Ytterligare aktiviteter tillkommer. Aktuellt program finns alltid på 
nykoping.naturskyddsforeningen.se och kretsens grupp på Facebook.  
 


