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Verksamhetsberättelse för kalenderår 2018 

Internt: 

Styrelsen bestod från årets början fram till kretsstämman 2018 av Eva 

Dannstedt Branting ordförande, Leif Branting kassör, och suppleanter 

Elisabeth Blomberg och Lena Anderfelt. Efter stämman i mars 2018 

består styrelsen av Eva Dannstedt Branting ordförande, Leif Branting 

kassör, ordinarie ledamot Barbro Runnqvist tillika sekreterare. 

Suppleant är Bengt Holwaster. Lotta Stegmyr har lämnat sin 

suppleantplats under verksamhetsåret. Martin Olofsson och Åsa 

Spång har delvis varit adjungerade. 

Ett externt besök till styrelsen har ägt rum; Katrin Jones Hammarlund 

Studiefrämjandet. 

Ett mötesschema för 2019 har antagits. 

 

 

 Intern verksamhet: 

 

11 styrelsemöten har hållits, varav ett kombinerat med 

julbord. 

Kretsen hade vid ingången av år 2018 ca 710 medlemmar. 

Några länskonferenser i Stockholm har besökts och likaså 

länets Skogsgrupp. Flora o Faunakonferens i Uppsala 

bevakades. 
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Ett mötesschema för 2019 har antagits. 

Utåtriktad verksamhet: 

Detaljplanen Vidbynäs , en stor exploatering, har inte  

vunnit vårt gillande. 

Landsortsfarleden har vi tidigare lämnat synpunkter på, de 

kvarstår. 

Deltagande i rättsprocesser; Stora Vika (tömning av 

brottsjön) i Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD) Svea 

Hovrätt. Domen föll i mars 2018 till vår fördel. Därmed kan 

platsen bli ett kommunalt naturreservat.  

Mycken energi har lagts på deltagande i pågående mål maa 

Norvik, vi har krav på Stockholms Hamn att bekosta 

förbättringar på väg 225 och annat. Vi har också lobbat för 

en innovativ järnvägslösning, kallad Flexivaggon.  

Flera möten med Stora Vika-bor om tömning av sjön i 

Kalkbrottet. 

Genomfördes en fagning på våren och en slåtterdag på 

hösten i Pettsons hage, med ett fåtal deltagare. Ytterligare 

skötselaktiviteter genomfördes i närheten av Kalkbrottet. 

Fjärilarnas dag och Natt genomfördes, även en Apollodag. 

Ett Swiss-nummer finns nu för gåvor; 123 540 59 07. 

Arbete med strandskyddsfrågor resulterade i två 

framgångar där dispenser upphävdes. 

Mycken möda har lagts ned på frågan ’båtlatrintömning’, 

men inte så mycket har ännu hänt. 

 Träff med kommunens klimatstrateg. 
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Kommunen har tagit fram förslag till Vattenplan, vi 

ordnade ett möte med kommunens planerare för 

genomgång, med ca 10 deltagare. 

En del arbete har lagts ned på att upprätta en 

”kilsamverkan” på Södertörn, ännu går det trögt. 

Planer som inte förverkligats har funnits på flera cykel-

event. 

En helsidesannons i Nynäsposten och en billig dito i 

Skärgårdstidningen, med några frågor inför valet 

publicerades. 

En inventering av grodor, paddor och salamandrar vid 

Tärnan, på Trafikverkets förfrågan. 

Vi försöker också få Trafikverket att slå vissa dikesrenar så 

sent som möjligt. 

En mindre äng slogs i syfte att där få till en blomsteräng, i 

Stora Vika. 

Skärgårdsdagen genomfördes med vår medverkan, i 

Augusti. 

Lite profilmaterial har köpts in. 

 

  Styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening  

 

 

 

 

  

 


