
Verksamhetsplan för 2018

Strängnäs Naturskyddsförening är en ideell, opolitisk förening, som bildades 1956 och som under 
2017 hade 895 medlemmar i kommunen. Vi vill aktivt medverka till att vår natur bevaras och 
minska vår miljöpåverkan. Allt fler börjar bli medvetna om att de allvarliga klimatstörningarna 
högst sannolikt beror på oss människor och vår livsstil.
Vi strävar efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens resurser och vi vill bevara 
den biologiska mångfalden.
Så långt våra resurser medger skall vi 
- arbeta aktivt med natur- och miljöfrågor genom olika former av informationsinsatser
- stödja kommunens utveckling med miljösynpunkter i bygg- och planprocesser
- verka för klimatvänlighet i frågan om konsumtion, bebyggelse, handel och transporter
- aktivt delta i arbetet med skötsel- och bevarandeplaner
- verka för artbevarande och biologisk mångfald
- ordna (medverka i) studiecirklar tillsammans med Studiefrämjandet m.fl   intresseorganisationer
- verka för att utveckla föreningens hemsida och Facebook som informationsverktyg
- sträva efter att få fler aktiva medlemmar i alla åldrar.

Genomförande
Som främsta verktyg har vi arbetsgrupperna Gorsingelund, Strängnäs svampklubb, 
Fältstationen Rördrommen, Tätortsnära skog och Remisshantering. Från tid till annan bildar vi
därutöver tillfälliga arbetsgrupper för genomförande av avgränsade projekt. 

Övriga aktiviteter:
Kretsen kommer att delta i Klädbytardagen, Biologiska mångfaldens dag, Mälardagen, Miljövänliga
veckan och tillsammans med flera andra föreningar medverka vid Naturnatten och Äventyrsdagen. 
All vår verksamhet sker i samverkan med Studiefrämjandet.

Kretsen medverkar som ambassadör för Sevab's föreningsponsring, vilket innebär att abonnent som 
tecknar elavtalet Strängnäs-el som är en förnybar el, lokalt producerad vid kraftvärmeverket i 
Strängnäs, kan markera att just Strängnäs Naturskyddsförening är den förening som får ett 
sponsringsbidrag från Sevab.

Aktuella programpunkter och projekt aviseras via vår hemsida 
http://www.strangnas.naturskyddsforeningen.se och på Facebooksidan "Naturskyddsfö
reningen Strängnäs".
Kretsprogram för 2018 skickas till medlemmarna som bilaga i Sveriges Natur nr 1/18 samti via 
email  till de medlemmar som har e-tidning.

Som medlem är din medverkan alltid välkommen! Din medverkan är en förutsättning för vår 
framgång.

http://www.strangnas.naturskyddsforeningen.se/

