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Verksamhetsberättelse för kalenderår 2017
Internt:
Styrelsen bestod från årets början fram till kretsstämman 2017 av Eva
Dannstedt Branting ordförande, Leif Branting kassör, Martin Olofsson
ordinarie ledamot, Mona Naeslund ordinarie ledamot tillika
sekreterare. Suppleant var Elisabeth Blomberg.
Efter stämman i mars bestod styrelsen av Eva Dannstedt Branting
ordförande, Leif Branting kassör, ordinarie ledamöter Martin
Olofsson och Elisabeth Blomberg , samt Barbro Runnqvist suppleant
tillika sekreterare.

Intern verksamhet:
11 styrelsemöten har hållits, ett kombinerat med
jultallrik.
Kretsen hade vid ingången av år 2017 ca 720
medlemmar, (en siffra som kan ha berott på fel i
registret) vid årsskiftet till 2018 återgick antalet till ca
660.
Några länskonferenser i Stockholm har besökts, också
rikskonferensen i Skövde. Flora o Faunakonferens i
Uppsala bevakades och så även en Miljörättskonferens.
Vi har engagerat oss i RUFS-processen (Landstingets
länsplanering).
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En detaljplan har vi yttrat oss över; Björsta, med en
del kritiska kommentarer.
Deltagande i rättsprocesser; Stora Vika (tömning av
brottsjön) i Mark- och Miljödomstolen (MMD) med
krav på syn. Pågående mål maa Norvik, vi har krav på
Stockholms Hamn att bekosta förbättringar på väg
225 och annat.

Utåtriktad verksamhet:
Flera möten med Stora Vika-bor om tömning av sjön i
Kalkbrottet. Många aktiviteter och möten kring
”Skogsriket Södertörn”.
Aktiviteter kring ’Fjärilarnas dag’; mycket stort
deltagande; ny stor vacker Apollofjärilsskylt, särskild
kväll om nattflyn, särskild Apollodag.
Förslag från regering och kommun om ministad
(7000 bostäder) i Segersäng kullkastade projektet
’Skogsriket Södertörn’. Vi deltog i flera
påtryckningsmöten på Näringsdepartementet, enskilt
och med Riks. Deltog också i opinionsmöte för
Segersängsbor i frågan.
Regeringens förslag skrinlades.
Deltagande på Skärgårdsdag i augusti.
Genomförde en fagning på våren och en slåtterdag
på hösten i Pettsons hage, med ett fåtal deltagare.
Ytterligare skötselaktiviteter genomfördes i närheten
av Kalkbrottet.
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Publicerade helsidesannons i NHP och tidningen
Skärgården om vilka frågor som var viktigast just då.
För detta fick vi Blixtbidrag från riks.
Arbete med strandskyddsfrågor resulterade i två
framgångar där dispenser upphävdes.
Några besök genomförda på begäran; på Bedarön och
vid Djursnäs; Rosenlundsreservatet.

Styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening

