
 

 
Redovisning av projektbidrag 
för projekt som beviljats projektbidrag inom Naturskyddsföreningen 
Fyll i blanketten (ej för hand) eller kopiera rubrikerna och skriv redovisningen på annat sätt. 
 
 

1. Krets/länsförbund (huvudsökande och ev. medsökande) 
 
Nynäshamn 

 

2. Projektnamn och - nummer (numret står i beslutet) 
Inspirera Nynäshamn 202-6 
 

 

3. Projektets kontaktperson/uppgiftslämnare 
Namn: Anna Evans 
E-post: akfevans@hotmail.com 
Telefonnummer: 0700 619 321 

 

4. Projektets målsättning  
Vad ville ni uppnå med projektet? Vilka mål i Naturskyddsföreningens 
verksamhetsriktlinjer har projektet bidragit till? 
Mål vi ville uppnå 
 

1. Fler medlemmar blir aktivt engagerade i föreningen 

2. En ökad andel personer med olika bakgrunder i Nynäshamn känner till 

Natureskyddsföreningens lokala verksamhet 

3. Ökad kunskap om natur och miljö 

4. Nya projekt  

5. Artikel i lokal tidningen 

 

Projektet har bidragit till följande av Naturskyddsföreningens 

verksamhetsriktlinjer 
 Ren luft och begränsad klimatpåverkan 
 Livskraftig natur i skog och mark 
 Livfulla vatten från källa till hav 
 Miljökloka människor i hållbara samhällen 
 En stark och inflytelserik organisation 

 
 Mobilisering 

 Samarbete 
 

5. Genomförda aktiviteter 
Antal deltagare? 

Planerade aktiviteter som har genomförts: 

5 föredrag 

Gör det vilda till ditt skafferi (16) 

Vad händer med kommunens skogar (11) 



 

Hur jobbar Nynäshamns kommun med klimat- och miljöfrågor (13) 

Bin och andra pollinerare (10) 

WWFs aktuella arbete med Östersjön (20) 

Övriga tillkomna aktiviteter: 

Vägkantssafari (10) 

Ängar och ängsvård (18)(12)(två tillfällen)  

På grund av Corona började vi under sommaren och sen sommaren med att hålla tre 
föredrag utomhus på vägkanter och grönområden i ett bostadsområde.  Att det var 
en bra samlingsplats visade sig genom att vi hade deltagare från alla åldersgrupper. 
Under vintern hade vi 5 digitala föredrag.  Genom att vi inte hade några kostnader 
för samlingslokaler eller resor mm räckte budgeten längre och vi planerade 10 
föredrag av vilka 8 blev genomförda. Vi fick ställa in 2 på grund av Corona 
restriktioner. 

 

6. Ej genomförda aktiviteter 
Har några aktiviteter i ansökan inte genomförts? Vilka och varför? 

Planerade aktiviteter som inte har genomförts: 

Inslag från skol elever – svårt att få ihop något på grund av Corona 

Besök till Alhagens biologiska reningsverk – Aktivitet för familjer inställt till 
september på grund av Corona 

Näringskedjor i Östersjön – Aktivitet för familjer inställt till augusti på grund av 
Corona 

 

7. Målgrupp och samarbeten 
Nåddes den förväntade målgruppen? Vilka har ni (eventuellt) samarbetat med?  
Målgrupp: Ungdom och vuxna i alla åldrar. Tillgängligheten begränsades av Corona 
särskilt för familjer och ungdomar.   
  
Samarbeten: Gynna mångfallden i Segersäng- inte ursprungligen planerad men 
mycket givande. Totalt 3 aktiviteter med fokus på ängsblommor. 
Kommunens förvaltning har medverkat med föredrag och rådgivning.   
Naturskolan och Miljöpartiet – inte ännu. Gemensamma aktiviteter är bokade men 
har inställts till hösten på grund av Corona restriktioner.   
 

 

8. Projektets resultat i förhållande till målsättning  
Har målen uppnåtts? Eller blev resultatet något annat än det ni tänkte er i 
planeringsskedet och varför blev det så?  
Mål enligt ansökan:  Mål nått? 

(Ja/Nej) 
Kommentar: 



 

 Ren luft och begränsad 

klimatpåverkan 
 

 

 
 
 
 

 Livskraftig natur i skog och mark 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Livfulla vatten från källa till hav 

 
 
 
 
 

 Miljökloka människor i hållbara 

samhällen 
 

 
 
 

 En stark och inflytelserik 

organisation 
 

 

 
 
 
 

 Mobilisering 
 

 

 

 

 

 

 

 Samarbete 
 

 

 

 

 

 

 

Delvis 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
Delvis 
 
 
 
 
 
 

Föredraget om kommunens 
arbete med klimat och 
miljömålen gav en inblick men vi 
drog inte upp en egen klimat 
budget. Däremot blev det en 
insändare i lokal tidningen om 
luftföroreningen orsakad av 
branden in Kagghamra. 
Samarbetet med gynna 
mångfallden i Segersäng, 
föredrag om växter i 
vägkanterna, ätliga växter och 
bin har utökat förståelse för hur 
viktig det är att bevara och utöka 
mångfallden. Skogsvandring med 
föredrag om kommunens skogar 
ledde till utökat intresse för 
avverkningar och en skogsgrupp 
har bildats.  
Föredrag om WWFs arbete med 
Östersjön och mycket visat 
intresse för vattenfrågor i efteråt.  
Uppföljningen blir ett besök i 
september till Alhagens 
biologiska reningsverk. 
Vi har bättre kontakt med 
förvaltningen och förståelser för 
arbetet med klimat och 
miljöfrågor inom kommunen.  
Fler har kontaktat oss och 
engagerat sig i frågor. 
Kommunens klimat och 
miljöstrateg, kommun ekologen 
och markförvaltaren har visat 
intresse för vidare sammarbete. 
Vi deltar i samråd och svarar på 
remisser och 
avverkningsanmälningar. 
Antalet som deltagit i aktiviteter 
som fagning, sly röjning och 
slåtter har mer än fördubblats. 
Nya som har engagerat sig i 
avverkningsfrågor och andra 
som vill göra egna projekt på 
hemma plan att gynna 
mångfallden.  
På grund av Corona har vi inte 
haft den kontakt med skolorna 
som vi hade hoppats och vi har 
varit tvungna att inställa 
planerade utflykter och 
aktiviteter med Naturskolan och 
Miljöpartiet. Däremot har vi haft 



 

 

 

 

Mätbara mål 

1. Fler medlemmar blir aktivt 

engagerade i föreningen 

 

2. En ökad andel personer med olika 

bakgrunder i Nynäshamn känner till 

Natureskyddsföreningens lokala 

verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ökad kunskap om natur och miljö 

4. Nya projekt inledes 

5. Artikel i lokal tidningen 

 

 
 
 
 
Ja 
 
Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
Ja 
Ja 

ett oväntat, men mycket givande, 
samarbete med gruppen Gynna 
mångfallden i Segersäng.  
 
Se under mobilisering 
 
Vi har strävat att vara tillgängliga 
för alla. Alla aktiviteter har varit 
utan kostnad och utomhus möten 
har varit lätta att ta sig till med 
alla transport medel inklusive för 
de med funktionsnedsättningar.  
Äldre, rörelse hindrrade och de 
med nedsatt syn har deltagit. 
Debatt artiklar och information i 
Nynäshamns Posten hoppas vi 
har hjälpt att sprida ordet. Vi har 
tackat ja till att träffa SFI 
studenter och berätta om 
föreningen. 
 
 
3,4,5 Se tidigare svar 

Övriga kommentarer: Vi känner att vi har lyckats med det mesta av det vi ville 
åstadkomma med projektet trotts utmaningar orsakade av pandemin. Vi vill 
fortsätta med det som blev inställt när det blir möjligt, förhoppningsvis i höst. 
 
 

 

9. Resultatspridning 
Hur kan projektet och erfarenheterna komma till nytta för andra 
kretsar/länsförbund? (Tips! Skriv gärna en artikel på www.naturkontakt.se). 
Hur har ni informerat t.ex. era medlemmar, samarbetspartners, andra berörda eller 
allmänheten, om det som gjorts?  
Vi har lagt upp en artikel om projektet på Naturkontakt.  Vi har kontinuerligt 
informerat genom kontakt med föreningar och individer på Facebook, online möten, 
email, messenger och föreningsnytt i lokaltidningen.   
  

 

10. Egna reflektioner, erfarenheter som gjorts 
Vad tycker ni att ni har lärt er av arbetet i projektet? Var det något som blev extra 
lyckat? Tänker ni er en fortsättning på verksamheten? Har erfarenheterna väckt 
tankar på nya projekt?  
Föredrag utomhus och på distans fungerar bra och det kommer vi att fortsätta med. 
Föredrag på distans gör att även de som är bosatta utanför kommunen och till och 
med utomlands (vi har haft deltagare från Schweiz och England) kan vara med.  
Diskussioner efter föredragen och uppföljning av frågor via mejl är mycket givande. 
Vi bygger nu upp nya arbetsgrupper grundade på visat intresse och nya aktiva 
medlemmar har tillkommit. Det har väckt tankar på nya projekt och föreläsningar 
som vi håller på att planera in under det kommande året bl.a har en skogsgrupp 
dragits igång och vi vill utöka aktiviteter för familjer och startar nu ett projekt vi 
kallar Hasse och Tagge om hasselmöss och igelkottar.  

http://www.naturkontakt.se/


 

 

 

11. Ideellt arbete 
Hur många personer har arbetat ideellt i projektet och hur många timmar har lagts 
ner sammanlagt? 
Antal personer: 7 
Antal timmar: 70 Flera av föredragshållarna gav deras tid utan kostnad. 

 

12. Ekonomisk redovisning 
Vilka kostnader har projektet haft? Vad har beviljade projektmedel använts till? 
Vilka andra finansieringskällor har funnits?  
Lägg gärna till, ändra eller ta bort kategorier så att de passar ert projekt! 
Intäkter 
Kategori Enligt ansökan Utfall 
Projektbidrag riksföreningen (kr) 24000 18000 
Extern finansiering (kr)    

Egna medel (kr) 7000 7000 
Summa intäkter (kr) 31000 25000 
Utgifter 
Kategori Enligt ansökan Utfall 
Arvode till externa föreläsare el. dyl. 
(kr) 

10000 5142(+4000*) 

Marknadsföring, annonsering (kr) 
 

5000 0 

Lön, inkl sociala avgifter (kr)   

Lokalkostnader/Hyra (kr) 
 

12500 0 

Resekostnader (kr) 
 

  

Förtäring (kr) 2500 100 
Övrigt (definiera!) (kr) 
Blädderblock, pennor och andra skriv 

material 

1000 0 

Summa kostnader (kr) 
 

31000 5242 (+4000*) 

Ev. Kommentarer: 
*Två bokade evenemang har inställts till hösten med en kostnad på 4000:-. Båda 

var inbokade ganska tidigt under projektet och det skulle vara trevligt att kunna 

genomföra dem. 

 

Kostnaderna blev mycket lägre än väntat.  Flera av föredragshållarna begärde 

inget arvode och då gav vi dem ett present kort/choklad/blommor.  Det blev inga 

kostnader för en lokal och mycket lite för förtäring på grund av pandemin.   

 

 

13. Hur många nya medlemmar har projektet givit? 
Vilka värvningsaktiviteter har ni haft i samband med projektets genomförande? Hur 
många medlemmar vet ni/tror ni att ni har fått med anledning av projektet? 
Värvningsmålet var: Fler aktiva medlemmar 
Vi vet att vi har värvat: 7 nya engagerade medlemmar 
Vi tror att vi därutöver har fått: 75 som inte deltagit förut  



 

 

14. Anser ni att projektmedlen har gjort nytta? 


Ja                                  Nej 
 

 

15. Undertecknas av firmatecknare för kretsen/länsförbundet.  
 

Namn: Anna Evans 
E-post: akfevans@hotmail.com 
Telefonnummer: 0700619321 
 
 
Underskrift: 
 
 
Skicka gärna med eventuellt material som har tagits fram inom projektet som bilaga till 
redovisningen. 
 
Vi söker även foton till Naturkontakt, www.naturkontakt.se. Om ni har någon fin bild från ert 
projekt som ni vill dela med er av till andra aktiva i Naturskyddsföreningen får ni gärna mejla in 
den. Ange fotograf.  
 
Redovisningen vill vi gärna ha både digitalt och underskriven!  
Vi kan lättare sprida resultaten då. 
 
Skicka med e-post till:  projektredovisning@naturskyddsforeningen.se 
 
Skicka med post till:  Naturskyddsföreningen, Katarina Tynong 

Box 4625, 116 91  STOCKHOLM 
 
Mer information om projektbidrag finns på 
www.projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se.  

mailto:projektredovisning@naturskyddsforeningen.se
http://www.projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/



