
  
 
 
 
 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2019 

 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 utgjorts av: 
Ordförande, Göran Ekström 
Vice ordförande, Göran Strand  
Kassör, Bo Gustaver  
Sekreterare, Linda Engström 
Ledamot, Maria Dirke 
Ledamot, Pia Björstrand 
Ledamot, Anna Brodén 
Ledamot, Thomas Tjäderhane 
Ledamot, Per Öhrling 
Ledamot, Ulla-Karin Danielsson 
Suppleant, Mikael Gemsjö  
Suppleant, MaryAnn Fargo 
 
Valberedning till styrelsen:  
Nils Kjellberg  
Håkan Larsson 
 
Revisorer: 
Karin Anklew 
Eva Grusell 
Mats Andersson, suppleant 
Angelica Lantz, suppleant 
 
Medlemsantal: 
2013: 1262 medlemmar  
2014: 1341 medlemmar 
2015: 1313 medlemmar  
2016: 1305 medlemmar 
2017: 1209 medlemmar  
2018: 1285 medlemmar  
2019: 1281 medlemmar 
 
 
 



 

 

Styrelsesammanträden/föreningsmöten: 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten sedan kretsstämman den 
20 mars: konstituerande styrelsemöte 2 april samt föreningsmöten 2 april, 7 maj, 3 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 12 december.  
 
Verksamheten under året: 
Styrelsen har under innevarande verksamhetsår ägnat sig dels åt genomförande av aktiviteter 
för medlemmar/allmänhet och dels arbetat med att svara på remisser och bevaka naturvärden i 
samband med olika slags kommunala planer i Nyköping och Oxelösund och tips från 
allmänheten.   
 
Följande aktiviteter har genomförts: 
 
Medlemsaktiviteter:  

- Årsmöte 20 mars med föreläsning av styrelsemedlem Göran Strand om resa till 
Antarktis. 

- Klädbytardag 6 april;  220 besökare plus barn, 1000 plagg bytte ägare 
- Världsmiljödag Sörmlandsmuseum 5 juni?  
- Floravandring 16 juni (Anna) Linda och Anna och ca totalt 7 personer gick med på 

vandringen i Linudden. Fina fotografier och inlägg på Facebook och hemsidan. 
- Biologisk Mångfaldens dag/Familjedag Stendörren 19/5. 
- Grönborgs Trädgård 24-26/5 
- KlimatSalongen, en fantastisk succé som kommer tillbaka!  
- Kiladalens dag, Ulla-Karin. Trädgårdsförening, NSF och produkter med anknytning 

till bin och blomster.  
- Rädda bina-projektet, föredrag, Ulla-Karin. 
- Svamputflykt med Tuve Wässing 28/9 
- Prylbytardagen 22-23/11 ; välbesökt och uppskattat.  
- Tintomaravandring i Kolmården  (i samverkan med Frisksportarna)  

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

- Hornudden.  En artikel om hotet mot strandskydd förbereds, med Hornudden som 
grund, av länsförbundet 

 
- Miljöprövning Gården Sjukälla; vi svarade gårdsägaren och påtalade vikten av betande 

djur för att hävda naturbetesmarker och strandängar.  
 

-  Grön Framtid ”ett nätverk för klimatarbete i Nyköping” värt att närvara och vara aktiv 
i, vilket vi kommer att vara. 

 
- Pågående vägbygge i naturreservat på Ö:a Ringsö 

 



  
 
 
 
 

 

- Medborgarförslag ängsskötsel på kommunens gräsytor. Vi stöder det och det är insänt 
av medborgare till kommunen. 

 
- Skrivelse ang. planer på grustäkt. (Stigtomta) 

 
- Kraftledning till SSAB; Begränsa negativa effekter för landskap och biologisk 

mångfald med mera. Miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
 

- Yttrande över ansökan om tillstånd till muddring av småbåtshamn vid Uttervik. I vårt 
yttrande till Mark- och miljödomstolen redovisade vi naturvärdena på platsen och 
avstyrkte muddringen. 

 
- Hornudden. Sedan vi krävt att kommunen inleder en tillsyn, beslutade kommunen att 

inte ingripa mot avverkningar och privatiseringar i strandskyddsområdet. Vi 
överklagade beslutet. Länsstyrelsen upphävde beslutet och tvingade kommunen att 
återuppta tillsynen. 

-  
- 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 fastställdes av Mark- och 
miljööverdomstolen. 

 
- 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. Ägarnas överklagande 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen. 

 
 
Naturvårdande aktiviteter: 
Övrigt 
 

- Länsstämma Naturskyddsföreningen Sörmland  
- Deltagande i referensgrupp om Nyköpingsån 
- Deltagande i länsförbundets Kretsmöte  
- Deltagande i Nyköpings naturvårdsråd 
- Deltagande i Grön Framtid Nyköping. Nätverk i Nyköping för klimatet. 
- Deltagande Klimatdag 3 maj Retuna Eskilstuna.  
- Deltagande i  Naturskyddsföreningens Rikskonferens 10-12/5 
- Deltagande i klimataktiviteter 
- Deltagande ”Friluftsliv för alla” - regional tankesmedja för friluftsliv 
- Arbete och diskussioner om breddning av våra aktiviteter samt att nå yngre 

målgrupper. 
- Deltagit i Naturskyddsföreningens Bra Miljöval märkning av livsmedelsbutiker 
- Deltar i projeketet Viva-vatten som syftar till enkla åtgärder för att förbättra lokala 

vatten och gynna biologisk mångfald 
 



 

 

 


