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Hoppas vi hörs och ses! 
Våren och varmare dagar nalkas och vi vill ut och njuta av lite sol och värme. Vi i Nynäshamn har ju 

den stora turen att det finns så mycket fin natur inpå knutarna.  Vi behöver inte åka världen runt för 

att finna det spektakulära eller sällsynta, vi behöver bara kolla där vi bor.  Ge dig ut på en safari i 

Nynäshamn! Kan du hitta spår efter lo eller den söta hasselmusen? Har du hört tranorna och sett 

dem dansa? Har fladdermössen börjat flyga ännu? Berätta för oss vad du har sett genom att mejla 

nynashamn@naturskyddsforeningen.se. Skicka gärna foton och märk fynden på en karta. 

Vi vill gärna nå dig som är medlem.  Det skulle vara trevligt att se dig på våra möten, engagera dig i 

frågor som berör och viktigast av allt, lära känna dig och det du brinner för.  Vi har förstått att vi inte 

alltid syns så bra som vi skulle vilja. Vi vill gärna veta hur vi kan nå dig bättre, så ta kontakt. 

Välkommen på kretsstämman 
Onsdag 29 mars kl.18.00 håller vi vårt årsmöte i Ösmo församlingshem. Under kvällen visar Claes 

Sjöberg sin film om microplaster och deras påverkan på människor och djur som han gjort i samband 

med Volvo Environment Prize Welcome - Volvo Environment Prize (environment-prize.com). Det blir 

en frågestund efter filmen. Under kvällen blir det också en del formalia men vi håller det kort. Vi 

behöver några nya styrelsemedlemmar och om du är intresserad, hör av dig till Leif Branting 

leif.branting@gmail.com innan 20 februari. 

Verksamhetsplan 2023 
Välkomna att delta i våra aktiviteter. Vi planerar att fortsätta med:  

• skötsel av Pettsons hage och områden i anslutning till Fjärilsstigen i Stora Vika. 

• kunskapsspridning i form av guidade vandringar, föredrag i fysisk lokal och online-möten. 

• granskning av avverkningsplaner, strandskyddsärenden, miljöfarliga verksamheter. 

Provisoriska datum 2023  
Nedanstående datum kan komma att ändras.  

Gå till föreningens hemsida eller Facebook sida för att se aktuella datum och tidpunkter. 

https://www.facebook.com/nynashamnsnaturskyddsforening  

https://nynashamn.naturskyddsforeningen.se 

 

Händelse Plats Tid 

Årsmöte Ösmo församlingshem Onsdag 29 mars kl.18 

Fagning  Pettsons hage, Sorunda Söndag 16 april  

Slyröjning  Fjärilstigen, Stora Vika Lördag 22 april   
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Fjärilarnas dag. Olika guidningar 

varav en är barnanpassad 

Fjärilstigen, Stora Vika Lördag 10 juni   

Apollodagen: fjärilsguidning Fjärilstigen, Stora Vika Lördag 8 juli   

Slåtter Pettsons hage, Sorunda Söndag 27 augusti   

Deltar i Skärgårdsdagen Nynäshamn Sista lördagen i augusti  

  

Slåtter Fjärilstigen, Stora Vika Lördag 2 september   

Slyröjning Fjärilstigen, Stora Vika Söndag 17 september  

 

Anna Evans  

För styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening 


