
Hej du medlem i Nynäshamns Naturskyddsförening! 

Detta brev är ett försök till kontakt med dig från styrelsens sida och vi hoppas mycket på 
gensvar! Du som vill ha respons kommer att få det! 

Först vill vi berätta att NNF har skaffat sig en ny ordförande, efter Tore Söderkvists många 
års engagerade innehav av det uppdraget. Den nya ordföranden är jag; Eva Dannstedt 
Branting.  

Jag ser gärna att fler medlemmar tar del av föreningens aktiviteter, som kan gälla 
naturupplevelser, studiebesök eller synpunkter på fysisk planering i kommunen eller länet. 

Vi skickar med en pappersenkät om vad du som medlem förväntar dig av ditt medlemskap 
och vad du eventuellt kan tänkas bidra med. Du kan svara genom att fylla i och skicka tillbaka 
svaret med posten, eller gå in på vår hemsida och där fylla i ditt svar. Sist i detta brev finns 
alla kontaktuppgifter. 

Vi är ca 650 medlemmar (inklusive familjemedlemmar), vilket gör oss till en ganska stor 
maktfaktor i kommunen. Denna stora skara miljöintresserade har egna nätverk som kan 
bidra till ett större medvetande bland allmänheten om miljö- och klimatfrågor. 

Vi har all respekt för de medlemmar som bara vill stödja vår verksamhet genom sitt passiva 
medlemskap, men blir förstås glada för alla som vill vara det minsta aktiva. Genom att 
besvara enkäten ger du oss en chans att förbättra föreningens arbete. 

Då vi just nu har bristfällig kunskap om medlemsregistret, kan det bli fel med adresseringen, 
både den elektroniska och den postburna. Vi har dock uppgifter på vilka som inte önskar bli 
kontaktade alls, och hoppas att den delen fungerar. 

Så, med hopp om att du blir inspirerad av detta kontaktförsök: 

Hjärtliga hälsningar 

Eva Dannstedt Branting 

Ordförande Naturskyddföreningen Nynäshamn 

Tel 070 303 1948 

Postadress: Segersängsvägen 141, 148 91 Ösmo 

e-post: nynashamn@naturskyddsforeningen.se 

hemsida:  www.nynashamn.naturskyddsforeningen.se/ 

facebook: https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening/ 

Till sist vill vi härmed kalla till årsmöte onsdag 9 mars, klockslag och 
plats meddelas senare i Nynäshamnsposten och på hemsidan. 
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