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Verksamhetsberättelse 2020 

Föreningens syfte och ändamål 
Naturskyddsföreningen vill genom aktivt arbete med klimat- och naturfrågor 
medverka till att vi som bor i Strängnäs skall minska vår miljöpåverkan och 
sträva efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens resurser 
samt att bevara den biologiska mångfalden. 
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Gunilla Oleniusson, ledamot
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Maria Croné, adjungerad fr.o.m 14/5, invald ledamot på årsmötet 4/11 

Emelie Verdugo,adjungerad fr.o.m 14/5, invald ledamot på årsmötet 4/11 

Revisor 
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Lars-Olof Persson,svampgruppen 
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Valberedning 
Håkan Elmqvist, sammankallande 
Björn Carlsson 
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Verksamheten under året 

Allmänt 
Vid slutet av 2020 hade föreningen 679 aktiva medlemmar, med 
familjemedlemmar inräknade.  
Styrelsen hade sammanlagt 9 protokollförda möten, varav ett var årsmötet.   
Mötena har sedan pandemiutbrottet hållits endera utomhus eller i stora lokaler. 
2020 blev ett på många sätt annorlunda år. På grund av det rådande 
pandemiläget under 2020 har vi ställt in våra inneaktiviteter, så även årsmötet 
i mars. 4/11 kunde vi äntligen genomföra årsmötet i en stor och rymlig lokal. 
Det planerade bildföredraget om ”Branta trappans trädgård”, som var 
inplanerat för det ordinarie årsmötet i mars, hoppas vi ska kunna genomföras 
vid ett annat tillfälle framöver. 
Vissa aktiviteter har kunnat genomföras utomhus enligt FHMs riktlinjer, dvs att 
hålla rejäla avstånd till varandra osv. 
Filmkvällen ”Sångfåglar” med Ingemar Lind blev inställd, men kan ses i en 
youtube-länk på hemsidan.  
Årets länsstämma genomfördes digitalt den 12/5, där en kretsrepresentant 
deltog. Riksstämman som skulle hållits i Dalarna ställdes in. 

Styrelsen har arbetat i arbetsgrupper för följande speciella 
verksamheter: 

Kommunkontakter i planärenden 
Naturskyddsföreningen utgör en av remissinstanserna gällande kommunens 
byggplaner och andra åtgärder som har konsekvenser för natur och miljö. 
Utöver avgivandet av formella remissvar på de kommunala planhandlingarna 
har vi liksom under tidigare år även under 2020 haft ett antal 
underhandskontakter gällande naturfrågor. Detta har medfört att våra 
synpunkter i högre grad har beaktats. 
För att framhålla vår övergripande syn på vad som är god bebyggelseplanering 
har vi i alla yttranden gällande planärende hänvisat till vårt policydokument: 
”Policy för skapande av goda förutsättningar för människors hälsa och 
välbefinnande samt god biologisk mångfald.”  
Vikten av att ordna bevattning med sjövatten i nya bostadsområden där så är 
möjligt har också påtalats. Detta för att dels spara på dricksvattnet samt att 
underlätta för egna bostadsnära ekologiska odlingar. 
Beträffande viktiga remisser som föreningen avgivit redovisas ett urval av 
dessa på vår hemsida. 

Gorsingelund 
Fyra träffar genomfördes (25/4, 10/5, 8/8 och 26/9) där bland annat arbete 
med rensning och uppmärkning av områdets stigar gjordes. Det finns 3 st olika 
stigmarkeringar: gul,blå och röd. Gula slingan är cirka 1600 m och sträcker sig 
runt hela området. Arbetet med slyröjning i samarbete med Strängnäs 
kommun fortsätter enligt skötselplan för området. 
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Vi samverkar med Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK) kring lättare skötsel av 
området, bl a finns ett stort antal fågelholkar utplacerade i området.  
Under vintersäsongen pågår en av SOK bekostad fågelmatning i anslutning till 
stugan. Matningen är välbesökt både av fåglar, fågelintresserade och 
fotografer. 

Strängnäs Svampklubb 
Gruppen har under året haft ett fåtal träffar/exkursioner, bl. a beroende på 
pandemin som hindrade samåkning. Även sommarens torra väderlek inverkade 
negativt på svamptillgången och de planerade Svampdagarna 5-6-7/9 ställdes 
in pga detta.  
Årligen genomförs inventering av svampfloran på olika lokaler i kommunen, 
bl.a bombmurkla, vilken kontinuerligt inventerats sedan upptäckten 2002. 

Fältstationen Rördrommen, Sörfjärden 
Fältstationen Rördrommen är ett samarbetsprojekt mellan 
Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i 
Strängnäs och Eskilstuna samt  Eskilstuna biodlarförening.  
Tillsammans med Länsstyrelsen Sörmland, Jägarna,Viltskadecenter samt 
Lantbrukarna i Sörfjärdenområdetprojektet drivs ett projekt bl.a med 
gåsräkningar och ”gåsbetesåker” i anslutning till Sörfjärden. (Detta för att 
locka gäss och svanar att komma dit istället för till lantbrukarnas grödor.)  
De s.k. Skolpaketen, då skolklasser i Strängnäs och Eskilstuna kommuner 
besöker fältstationen har pga pandemin fått ställas in. Vanligen studeras 
vattenlevande insekter, fåglar, växter och ett bisamhälle.  
Även Naturnatten och fladdermuslyssning blev inställda. Den årliga 
örnräkningen genomfördes i slutet av februari. Fältstationen har varit 
bemannad 43 dagar under året och all verksamhet har skett utomhus. Det har 
kommit dubbelt så många besökare mot tidigare år, troligen en positiv följd av 
den ”fritidstrend” som pandemin ändå fört med sig. 
Fältstationen administreras av Naturskyddsföreningen i Eskilstuna. 

Tätortsnära skog 
Flera skyddsvärda områden som hotats av gallring och avverkning har besökts 
och kontakt har tagits med bl a kommunekologen. 
Ett policydokument gällande skogsfrågor har framtagits. 

Klimat och miljöfrågor 
-Det samarbete med gruppen Klimatinitiativ Strängnäs som startades 2019 har 
fortsatt. I samarbetet med Klimatinitiativ Strängnäs och Europastudenter för 
klimatet (ESFK) hölls 25/2 ett föredrag i Djäknehallen om 
”Klimatkompensation”, föredraget som finansierades av kretsen hade 30 
deltagare. 31/3 hölls ett digitalt föredrag av Moa Berglund om ”Hållbart mode” 
där kretsen var finansiär.  
Kretsen har även finansierat nedanstående två digitala föredrag, vilka spelades 
in och finns i länk på hemsidan och i vår facebookgrupp: 
”Väder och Klimat” med Martin Hedberg 22/9 och ”Ät dej till ett bättre klimat” 
med Karin Lundell 21/10. 
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En styrelseledamot från Naturskyddsföreningen har varit vår kontaktperson i 
samarbetet med Klimatinitiativ Strängnäs. 
-Diskussion har förts med Strängnäs Golfklubb angående ett gemensamt 
projekt med bihotell, holkbygge mm. inom deras område. Projektet fick skjutas 
på framtiden pga pandemin. 
Miljövänliga veckan v 40 uppmärksammades på kretsens facebooksida  där 
information och tips gavs. 

Råcksta å vattenråd 
Vattenrådet bildades hösten 2019 och arbetar med frågor rörande bl.a 
problemet med övergödning. Avrinningen från vattensystemet Eklången - 
Lännaån - Råckstaån - Bondkroken mynnar ut i Mälaren vid Läggesta, vilket på 
sikt kan påverka vattenkvaliteten i Mälaren negativt.  
Naturskyddsföreningen har en representant i vattenrådet, där markägare, 
andra intressenter och Strängnäs kommun f.n ingår.  

Övriga kretsaktiviteter  
Följande planerade aktiviteter fick ställas in pga den rådande pandemin och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner: 
• Kretsens årsmöte 18/3, flyttades fram till 4/11 
• Klädbytardagen 5/4 
• Biologiska Mångfaldens Dag 22/5 
• Äventyrsdagen vid Ulvastugan 24/5 
• Naturnatten 5/6 
• Naturreservatsvandring Åsbyåsen, Fogdö 8/6 
• Besök i Branta Täppans trädgård 1/7 
• Mälardagen 15/8  
• Fladdermuslyssning 15/8 
• Svampdagarna 5-6-7/9 
• Klädbytardag 3/10 planerades i samverkan med Klimatinitiativ Strängnäs och 

Europaskolans klimatgrupp, ställdes in enl. Naturskyddsföreningen Riks 
rekommendationer. 

•Naturfilm 19/11, Ingemar Lind Det årliga samarrangemanget med SOK som 
planerades att genomföras i Pensionärernas Hus ställdes in då 
pandemireglerna skärptes. Studiefrämjandet hade bistått och sålt biljetter till 
ett mindre antal personer, avgiften återbetalades. 

  
Sevabs föreningssponsring  
När en elabonnent väljer lokalproducerad Strängnäs-el samt kryssar i 
Naturskyddsföreningen som vald förening ger detta (55 kr) till vår krets. 
Sevabs föreningsträff genomfördes digitalt i oktober. Kretsen erhöll 2020 4 800 
kr i föreningssponsring, att använda i vår verksamhet för naturens mångfald, 
klimat och miljö. 

Ekonomi 
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt ställningen 
per bokslutsdagen framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. 
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Naturskyddsföreningen Strängnäs

BALANSRÄKNING
2020.12.31 2019.12.31

Tillgångar
Bank 
Upplupna intäkter 0
Lager av böcker 500 0
Summa tillgångar

Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Summa eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder 0
Summa skulder 0
   
Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser Inga Inga
Ställda panter Inga Inga

51 358 60 596
13 880

65 738 60 596

57 130 49 314
8 607 7 816

65 738 57 130

3 466
3 466

65 738 60 596
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Naturskyddsföreningen Strängnäs

RESULTATRÄKNING 2020 2019

Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Rördrommen 300 0
Föreningsstämma 251
Klimatinitiativet 0
Styrelsemöten 195
Övriga möten 95 0
Porto 0 0
Trycksaker 0 165
Kontorsmaterial 762 40
Bidrag och gåvor 0
Bankkostnader 750 750
Övriga kostnader 300 300
Summa kostnader

Årets verksamhetsresultat

13 880 13 240
4 800 5 180

18 680 18 420

Gorsingelund 1 125 1 067

1 048
6 295

4 733

2 500

-10 073 -10 603

8 607 7 816



Strängnäs den 3 november 2021 

            Ingrid Karlsson                                   Sven Blomqvist                            
            Ledamot                                            Ledamot 

            Gudrun Walla                                     Gunilla Oleniusson 
            Ledamot                                            Ledamot                                                                     

            Emelie Verdugo                                  Maria Croné 
            Ledamot from 4/11 2020                   Ledamot from 4/11 2020 
    

          Vår revisionsberättelse har avgivits 

          Lars Liljenstolpe 
          Ordförande

                         Olle Svedman 
          Kassör

     

   

Leif Ekblom
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