
 

Verksamhetsberättelse kallenderår 2015 

Styrelsen har fram till årsmötet i mars 2015 bestått av ordinarie ledamöterna: Tore 

Söderqvist, Staffan Lundquist, Leif Branting, Lisa Lundin, Pascale Lacroix och suppleanterna 

Gun Svedman och Malena Karlsson. Efter årsmötet mars 2015 har styrelsen bestått av Eva 

Dannstedt Branting (ordförande), Staffan Lundquist (kassör),Lisa Lundin (sekreterare), Leif 

Branting (web-redaktör),  och Pascale Lacroix (ledamot), Gun Svedman (suppleant), Karin 

Kjellberg (suppleant). Tore Söderqvist har varit ständigt adjungerad. 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten, inklusive årsmöte och konstituerande möte, 

dessutom kallat till ett möte som ställdes in. Vi har också samlats för en informell tillställning 

i december, med julstämmning. 

Kretsen hade 632 medlemmar 31/12 2015, en liten nedgång sedan året innan. 

Allmänna aktiviteter som genomförts: 

Pettsons hage, fagning (liten uppslutning) och slåtter (bättre uppslutning). 

Fjärilarnas helg 13-14 juni, god uppslutning. 

Besök hos Anders Jangö i Gryt, Ösmo. Han visade sin solcellsanläggning och pratade initierat 

för 10-talet deltagare. En resa till ”Egen-el-parken” i Katrineholm planerades, men pga för få 

deltagare anmälda ersattes detta med besöket i Gryt.  

Deltagande under Skärgårdsdagen 29/8, med bemannat bokbord, en trevlig tillställning. 

Detta var ett led i synliggörandet av kretsen.  

Andra aktiviteter som genomförts: 

Grodvarning (uppsättande av varningsskyltar vid några grodvandringsställen vid bilvägar) 

rönte uppmärksamhet. 

Ett antal remissvar på kommunala planer har lämnats in. Vattenplan, Grönstrukturplan 

Nynäshamn, detaljplaneförslag Källberga, detaljplaneförslag Vaktberget. Remissvaren finns 

utlagda på hemsidan. 

Deltagande i samrådsförfaranden har genomförts, Kalvö, Segersäng, Ösmo t.ex. 

Ett strandskyddsärende har överklagats, utan att handläggningen är klar.  

Styrelsen har träffat Naturskolan i samband med ett möte. 



Deltagande vid seminarier anordnade av regionala myndigheter och andra organ, mest 

angående RUFS-processen.  

Deltagande vid kretskonferenser inom SNF:s länsavdelning vid några tillfällen. 

Medverkat till nyckelbiotopsklassning av ”Stenbyskogen”, vilket kan ha räddat skogen från 

avverkning. 

Frågan om Sthlms-marken har varit föremål för flera diskussioner och möten. Vi försöker  

inrätta en pool med personer som kan delta vid syn inför avverkning. 

Deltagande i Norvik-hamnens juridiska process, tillsammans med Naturskyddsföreningen i 

Sthlms län, har tagit mycket resurser i anspråk. En framgång i Hovrättens dom av den 30 

oktober 2015 var att våra krav på åtgärder längs väg 225 bifölls. Vi har dock överklagat 

denna dom, av andra skäl, främst med bäring på EU:s vattendirektiv. 

Övrigt som kretsen arbetat med: 

Planering av samarbete om teaterföreställningen Grismanifestet, som skall spelas 24 mars 

2016. För detta har vi fått kulturbidrag från Nynäshamns kommun med 5 000 kr. 

Har förberett en medlemsenkät, per brev och via hemsidan, som skickades ut efter årsskiftet 

2015/16.  

NNF har förekommit i rätt många artiklar i Nynäshamnsposten, främst om Norvik och 

Fjärilarnas Helg. Tore Söderqvist har förekommit i NNF-anknutna artiklar. Vi har dock inte 

skrivit egna insändare. Radio Haninge har lämnat utrymme för ordföranden att beskriva 

Norvik-problemen. 

Hemsidan aktualiseras ständigt, med nyheter från föreningen. 

Uppgifter vi inte mäktat med: 

Frågan om eventuella framtida transporter med oljetankers till Södeträlje har väckts, men  

NNF har inte arbetat med frågan. 

Ett antal aktiviteter planerades utan att kunna genomföras. Fladdermusguidning, 

Hamnvikenpromenad, upprop om bildvisning gav inte resultat. 

Kretsen har inte sökt projektbidrag från riksföreningen under 2015. 
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