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Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen
På kretsstämman 2021 valdes följande ledamöter: Ordförande: Anna Evans, Kassör: Katarina Hall,
sekreterare: Pascale Lacroix, Anders Jangö, Veronica Franze, Tony Nicander och suppleanter: Henrik
Ericsson, Leif Branting.
Valberedning var vakant till januari 2022 då Leif Branting och Eva Dannstedt Branting åtog sig
uppdraget¨
Kretsstämman hölls torsdagen den 25 mars 18:00 och var på distans p.g.a. pandemin.
9st styrelsemöten har hållits under året.

Medlemmar
Vid utgången av år 2021 hade kretsen 672 medlemmar, varav 452 fullbetalande.

Återkommande verksamhet
Mars: Årsmötet genomfördes.
April: Fagning i Pettsons hage i Torp/Sunnerby.
Maj: Röjning av Fjärilsstigen i Stora Vika.
Juni: Fjärilarnas dag i Stora Vika – Inställd p.g.a. pandemin.
Juli: Apollodagen
Augusti: Röjning av ett nytt område i Stora Vika.
Slåtter i Pettsons Hage i Torp/Sunnerby.
Skärgårdsdagen – Inställt p.g.a. pandemin.
Oktober: Röjning på Fjärilsstigen i Stora Vika.

Projektet Inspirera Nynäshamn
Februari: Om bin och andra viktiga pollinerare och hur att gynna dem.
Mars: WWF informerade om deras arbete med Östersjön.
April: Ängspepp inför våren; skapande och vård av ängar.
Augusti: Familj fiskedag i samarbete med sportfiskarna att lära känna igen olika fisk arter.
Augusti/september: Liekurser i Segersäng i samarbete med projektet ”Gynna mångfalden i
Segersäng”.
September: En utflykt till Alhagen Nynäshamns biologiska reningsverk i samarbete med Miljöpartiet
och Nynäshamns Naturskola.
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Oktober: Vad händer I Nynäshamns skogar? Skogsvandring med kommunens markförvaltare.
November: Vad är naturen värd? En titt på miljöekonomi och ekosystemtjänster.
December: Hur ser Nynäshamns gröninfrastruktur ut för en fjäril?
Projektet kommer att fortsätta under våren 2022.

Andra aktiviteter
Aktiviteterna under året har haft mångfalden i fokus. För att fira mångfaldens dag anlades en cirka
3km lång tippspromenad, lämplig för både barn och vuxna, i trollskogen i Sunnerby. Vi har hållit koll på
var igelkotten förekommer i kommunen, träffat på ekoxar och inventerat hasselbestånd för att
undersöka om hasselmusen har hittat hit.
Ett nytt projekt har startats som heter ”Levande Fållnäsvik”. Projektets syfte är att återfå fisken i viken.

Påverkan av beslut
Arbete med strandskyddsfrågor och avverkningar har gjorts genom yttranden till myndigheter.
Norvik, Tvärförbindelse Södertörn och ombyggnad av väg 73 till el-väg har vi jobbat med, bl.a. genom
ett överklagande till Högsta domstolen, ett remissvar och en debattartikel.
Vi fortsätter att samarbeta med kommunen och har deltagit i samråd angående översiktsplanen,
strategin för vatten och avlopp, mobilitetsstrategin och att få Trafikverket att slå vissa dikesrenar så
sent som möjligt för insekternas skull.
Insändare skrevs angående branden i Kagghamra, behovet av en gång och cykelväg längs väg 225 och
vikten av att bevara strandskyddet.

För styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening
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