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Verksamhetsberättelse 2014
med balans- och resultatrapport
Föreningens syfte och ändamål
Naturskyddsföreningen vill med aktivt arbete medverka till att vi som bor i Strängnäs kommun ska
minska vår miljöpåverkan och sträva efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens
resurser samt att bevara den biologiska mångfalden.
Styrelse m.m.
Ordinarie styrelseledamöter
Helena Billström Rudling, ordförande
Björn Carlsson, vice ordförande
Olle Svedman, kassör
Ewa Lundgren, sekreterare
Ingrid Karlsson, ledamot

Styrelsesuppleanter
Vivi-Ann Larsson
Gunilla Oleniusson
Erik Arbinger
Adjungerade
Lars-Olof Persson

Ingegerd Borgström, ledamot
Jan-Olof Mattsson, ledamot
Lars Liljenstolpe, ledamot

Johan Eklund

Valberedning
Elisabeth Gustafsson
Vera Kastenman
Anders Pohlstrand

Revisorer
Börje Olsson
Tommy Leander
Revisorsuppleanter
Eva Petré
Leif Ekblom

Verksamheten under året
Allmänt
Vid utgången av året hade föreningen totalt 840 medlemmar varav 451 medlemmar förutom
familjemedlemmar.
Styrelsen har haft 11 styrelsemöten; 2014-01-20, 2014-02-24, 2014-03-17, 2014-04-29, 2014-05-19,
2014-06-16, 2014-08-18, 2014-09-16, 2014-10-21, 2013-11-17 samt 2014-12-15.
Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper för följande speciella verksamheter;
Gorsingelund
Gallring och slyröjning har fortsatt av området under detta år. Viss slyröjning har sparats till våren -15.
Två stycken informationstavlor har satts upp genom länsstyrelsens försorg. Skyltarna har försetts med
aktuell information över området.
Omskyltning av de tre stigslingorna, med nya pilar, har påbörjats och arbetet fortsätter kommande vår.
Under våren genomfördes, enl. plan, arbetsträffar ute vid Gorsingelund.
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Fältstationen Rördrommen
Samverkan har skett i vanlig ordning med vår grannförening i Eskilstuna, främst i frågor avseende
våtmarker och den ökande gåsstammen, med ornitologerna i Strängnäs och Eskilstuna samt med
Eskilstuna biodlarförening. I maj genomförs det sk ”skolpaketet” under tre veckor. 13 skolklasser har
haft heldagsbesök på Rördrommen. Eleverna cirkulerar mellan tre stationer under besöket ”fåglar, bin
och livet i vatten” och får sakkunnig information av medlemmar från de samverkande föreningarna.
Naturskyddsföreningen medverkade under 13 dagar.
Strängnäs Svampklubb
Klubben arbetar i studiecirkelform och har träffats vid 9 olika tillfällen under året. Tre av dessa möten
har varit utlysta i föreningens program då de utgjort programpunkter riktade till allmänheten, nämligen
föreningens officiella svamputflykt lördagen 31 augusti vilken följdes upp med svamputställning på
fältstationen Rördrommen på söndagen och på Multeum under måndagen.
Majoriteten av övriga mötestillfällen har utgjorts av inventering av svampfloran på en rad olika lokaler
i Strängnäs-trakten, i ett fall i samarbete med Söderortens Svampklubb.
Av speciellt intresse är de lokaler i Strängnäs närhet för bombmurkla som vi kontinuerligt har
undersökt sedan upptäckten 2002. På dessa har vi återigen noterat förekomst av fruktkroppar inte bara
under de förväntade tidpunkterna efter snösmältningen under årets första del, utan också under
december månad.
Tätortsnära skog
Naturskyddsföreningen har vid ett flertal tillfällen, i samarbete med Aspö-Tosterö områdesstyrelse,
ägnat stor uppmärksamhet åt Bresshammarskogen. Efter avverkning hösten 2013 menar de båda
föreningarna att en alltför hård gallring har utförts, körskador har uppkommit och flera stigar är
svårtillgängliga. Rundvandring med representanter från kommunen genomfördes både under våren
och hösten. Kommunens tjänstemän lovade att bristerna skulle åtgärdas.
Arbetet med att starta en naturskola i Strängnäs kommun har fortsatt under året. Representanter från
styrelsen diskuterade frågan med BOU:s ordförande Fredrik Lundgren och Stallarholmsskolans förste
lärare i NO. Fredrik Lundgren ansåg att införandet av systemet med förstelärare var ett steg i riktning
mot naturskola. Eftersom budgeten också är begränsande gavs inga löften om ytterligare åtgärder.
Kommunkontakter i planärenden

Naturskyddsföreningen utgör en av remissinstanserna gällande kommunens byggplaner och
andra åtgärder med konsekvenser för natur och miljö. Under flera års tid har vi förespråkat
tidigt samråd mellan kommunen och Naturskyddsföreningen i dessa frågor. Denna strävan har
under året rönt framgång och redan vid förberedande arbete med översiktsplaner och andra
policydokument får vi nu tillfälle att lämna våra synpunkter, vilket medför att eventuella
exploateringsplaner av markområden med höga naturvärden kan förhindras. Bland viktigare
remissyttranden som avgivits under 2014 med förslag till förändringar kan följande nämnas:
Fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Åker
Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Södra Årby
Miljöstrategi och naturmiljö i Strängnäs
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Beträffande innehållet i dessa yttranden hänvisar vi till föreningens hemsida
http://strangnas.naturskyddsforeningen.se/

Flera möten med kommunala tjänstemän med ansvar för natur- och miljöfrågor har hållits
under året och föreningen har också för kommunens räkning utfört en inventering av fjärilar
på två platser i centrala Strängnäs.
Övriga aktiviteter
Föreningen har tecknat medlemskap i Arkiv i Sörmland och överlämnat dokumentation av handlingar
från föreningens start 1956 till och med 2011. Handlingarna innehåller protokoll, verksamhetsplaner,
verksamhetsberättelser, remissyttranden, skrivelser, tidningsurklipp m.m. Till detta har föreningen
sammanställt en Historik som beskriver föreningens syfte, arbetsområden och utveckling under de
olika decennierna. Arkiv i Sörmland förtecknar och arkivlägger handlingarna som sedan kommer att
förvaras i Strängnäs kommuns arkiv och finnas tillgängliga för framtida forskning och sökning. Till
dessa handlingar har föreningens medlem Torsten Carlsson överlämnat anteckningar och handlingar
om art- flora och vegetationsinventeringar att ingå i Naturskyddsföreningens handlingar.
En Dokumenthanteringsplan har fastställts för att vägleda föreningen i framtida hantering och
bevarande av handlingar. Föreningen kommer löpande att lämna arkivhandlingar till förvaring.
Har genomförts i samverkan med andra organisationer:
•

Klädbytardagen. Riksföreningens arrangemang med gratis byte av vuxenkläder genomfördes i
april tillsammans med Studiefrämjandet. Det var första gången Strängnäs deltog i klädbytet.
Grundkonceptet var att ta med 5 fina plagg och byta mot några som förnyar i garderoben. Ett
lyckat arrangemang där många klädesplagg bytte ägare och som även lockade några män.

•

Styrelsemedlemmar har deltagit i Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens årsmöten
(på riks- och länsnivå), Naturskyddsföreningens Riksstämma, Studiefrämjandets utbildning i
kommunikation och marknadsföring samt kurs inför miljövänliga veckan med

presentation av Mat- och jordbruksnätverket med fakta kring ekologisk odling och
bekämpningsmedel på fruktodlingar i Sverige.
•

Två aktiviteter genomfördes under Miljövänliga veckan i samarbete med
Studiefrämjandet samt Coop i Präntaren och ICA Bengtsson. Vi informerade och
butikerna bjöd på ekologiska smakprover och skyltade med sina ekologiska varor.

•

Innan jul föreläste den kände naturfotografen Ingemar Lind för ett 40-tal personer om
”Kustens fåglar” – som vanligt en mycket uppskattad tillställning. Föreläsningen arrangerades
i samverkan med Studiefrämjandet och Strängnäs Ornitologiska Förening.

Ekonomi
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen per bokslutsdagen
framgår av bifogade balans- och resultatrapport med Revisionsberättelse

