
 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

 

Sid. 1 (2) 

Verksamhetsberättelse för år 2022 

Styrelsen 

På kretsstämman 2022 valdes följande ledamöter:  

Ordförande: Anna Evans, Kassör: Katarina Hall, sekreterare: Veronica Franze, Anders Jangö, Claes 
Sjöberg, Tony Nicander och suppleanter: Pascale Lacroix, Thomas Noren  

Valberedning var vakant till januari 2022 då Leif Branting och Eva Dannstedt Branting åtog sig 
uppdraget. 

Kretsstämman hölls torsdagen den 22 mars 18:00 i Ekumenia kyrkan, Nynäshamn. 

Sju styrelsemöten har genomförts under året. 

Medlemmar 

Vid utgången av år 2022 hade kretsen 637 medlemmar, varav 442 fullbetalande. Under 2022 tillkom 
8 nya medlemmar. 

Inspirera Nynäshamn 
Projektet avslutades och redovisades till SNF i maj. Totalt 15 aktiviteter utfördes, många fler än de 5 
ursprungligen vi ansökte om. Vi fann distansmöten ett bra sätt att nå ut under pandemin. 
Distansmöten innebar inte lika stora kostnader som de planerade fysiska mötena och därför 
användes inte hela bidraget. Återstoden har återbetalats till SNF. Vi uppfyllde i princip målen men 
Corona-epidemin försvårade arbetet och vi saknade därför aktiviteter med fokus på skolelever. 

Återkommande verksamhet 

Mars: Årsmötet genomfördes 

April: Fagning i Pettsons hage i Torp/Sunnerby och röjning av Fjärilsstigen i Stora Vika 

Juni: Fjärilarnas dag i Stora Vika  

Juli: Apollodagen Stora Vika 

Augusti: Skärgårdsdagen och slåtter i Pettsons Hage i Torp/Sunnerby        

September: Slåtter i Stora Vika 

Oktober: Röjning på Fjärilsstigen i Stora Vika 

Andra träffar 

Maj: Fladdermusspaning vid Östra Styran med Göran Nyrén 

Juni: Ekoxespaning i Kärringboda 

September: En utflykt till Alhagen Nynäshamns biologiska reningsverk i samarbete med Nynäshamns 
Naturskola.Guidad utflykt till Lövhagen med Peter Svedberg 
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November: ’En kväll med fladdermöss’ med Göran Nyrén och Lisa Lundin 
 

Andra aktiviteter 

Projektet ”Levande Fållnäsvik” 

Projektet ”Levande Fållnäsvik”, med syfte är att återfå fisken in viken och att uppnå god 
vattenkvalitet fortsätter. En aktionsgrupp har bildats och Stefan Gautschi (NNF medlem) 
sammanhåller gruppen. Claes Sjöberg (NNF styrelseledamot) och Anna Evans (NNF ordförande) 
representerar NNF. Aktionsgruppen består utav NNF medlemmar och andra grupper och individer. 
Gruppen är öppen för alla och samarbetar med kommunen om en åtgärdsplan.  

Aktionsgruppen för en GC väg längs väg 225 

Vi fortsätter att delta del i aktionsgruppen för en GC väg längs väg 225. Tore Söderqvist (NNF 
medlem) sammanhåller gruppen och Anna Evans är med och representerar NNF. 

Tvärnit Södertörn 

Anders Jangö (NNF styrelseledamot) övervakar Aktionsgruppen Tvärnit Södertörn.  

Samarbete 

Vi fortsätter att samarbeta med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer. 

Granskning och överklagande av planer och beslut 

Vi fortsätter att samarbeta med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer.  

Vi har deltagit i samråd angående översiktsplanen, Fållnäsviken och Stockholms Bulkhamn.  

Vi har överklagat beslut angående:  

• Avverkningar 

• Strandskyddsdispenser 

• Ändrat utsläppstillstånd ifrån Nynäs AB 

• Värmevärdens ansökan om förbränning av plast och oljeförorenade material 

• Beslut angående Tvärförbindelse Södertörn 

 

För Styrelsen i Nynäshamns Naturskyddsförening 


