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Teckningsrätt
Föreningen har tecknats var för sig av Ulf Zetterstedt och Ingeborg May.
Konto i Svenska Obligationsfonden har tecknats av ovanstående gemensamt.
Samtliga konton har adress: Naturskyddsföreningen i Haninge c/o Ingeborg May, Granängsringen 45 135 44
Tyresö.

Föreningens adress m.m
Naturskyddsföreningen i Haninge c/o Susanne Agartz Solhemsvägen 14 13740 Västerhaninge
Internet: www.naturskyddsforeningen.se/haninge
Bankgiro: 415-8796
Organisationsnummer: 802 433- 6011
Klubblokal: Nynäsvägen 68 i Handen
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sö 20 januari Vinterkvist i Tyresta - Lotta Falge och Lilian Lundin, 14 deltagare
lör 26 januari Strömstarar vid Nyfors – Ingeborg
tis 12 februari Huvudskär- Vad händer i framtiden – Ulf och Jenny, 64 deltagare
lör 23 feb Vinterfoto med vandring- Uffe A
tor 7 mars Årsmöte, 24 deltagare
sön 10 mars Ugglor vid Tärnan- Mats, 14 deltagare
lör 23 mars Fågelcirkelstart- Mats, 23 deltagare
lör 13 april Vår vid Åva- Jenny och Thorbjörn, 5 deltagare
lör 27 april Vitsippor i Gullringskärret – Ulf, 13 deltagare
5-12 maj Naturvänliga veckan
lör 11 maj Fotografera vårens blomsterprakt- Ulf E
tis 21 maj Blomstervandring i Sandemar- Lilian och Susanne, 12 deltagare
ons 29 maj Gökafton vid Stegsholm- Birgitta, 13 deltagare
4/5 juni Naturnatten Jenny och Lotta, 5 deltagare
ons 21 aug Vandring i Bergianska Trädgården- Lotta, 5 deltagare
sö 15 sept Tyrestadagen
sön 22 sept Vandring på Fornstigen på Gålö – Bosse och Birgitta, 10 deltagare
lör 28 sept Fågelskådning vid Torö- Thorbjörn, 12 deltagare
sön 6 okt Fotografera höstens färger – Sivert
tors 14 nov Sopförbränning vid Högdalen – Christina
sön 1 dec Julmarknad i Tingshuset Västerhaninge – Ingeborg m.fl
ons 11 dec Bild och grötkväll – Ingeborg och Ulf samt alla!

Studiecirklar
1.
2.

Fågelcikel under ledning av Mats Tapper. Ca 20 deltagare.
En fotogrupp har träffats regelbundet. Sivert Carlsson har varit sammankallande.

Remissvar m.m.
1. Som en av Haninge kommuns självklara remissinstanser har kretsen under 2013 emottagit flera remisser och
detaljplaner från kommunen. En av de största utmaningarna som både kommunen och kretsen står inför är den
tilltänkta exploateringen av Arbottna på Muskö. Det är ett enormt projekt vid namn Drömgården som är på väg
att genomdrivas och detta precis intill ett Natura 2000 område och det på en plats som Länsstyrelsen i
Stockholms Län har haft på förslag att göra till naturreservat. Samtidigt har Drömgården många goda idéer om
passivhus och ekologiskt jordbruk m.m. och det är därför inte lätt att förhålla sig till detta projekt. Styrelsen
fortsätter att bevaka ärendet och detaljplaneprocessen och ställer sig positiv till många av Drömgårdens
projektidéer, men är mycket kritisk till valet av plats för att genomdriva projektet och även till hur
kommunpolitikerna har skött Arbottnaärendet sedan några år tillbaka.
2. Under året har kretsen också i olika sammanhang kommenterat kommunens skogspolitik
Vi har engagerat oss i frågan vad gäller försäljning av delar av Huvudskär och svarat på en remiss från
Länsstyrelsen ang. Naturreservatbildning på Ålansskär.
4. Det har förevarit en översyn av det utvidgade strandskyddet där vi yttrat oss
5. Vi har yttrat oss över ett antal detaljplaner i kommunen bl.a stadsdel Vega
3.

Påverkansarbete
A. Naturskyddsföreningen i Haninge försöker bl.a bedriva positivt påverkansarbete. Under 2013 har vi gjort
detta bla. genom att sista helgen under Naturvänliga veckan stå utanför ICA MAXI i Haninge och informera
kommuninvånarna om vad vi alla kan göra för våra livsviktiga vilda grannar såsom bin (inkluderar även
humlor) och fjärilar. Vi försökte få förbipasserande att genomgå ett Vilda Grannar Quiz där alla vann en
fröpåse med fröer från blommor som både bin och fjärilar gillar. Eftersom vår krets har den stora ynnesten att
ha en biodlare i styrelsen nyttjade vi självklart detta under dessa dagar och kunde visa upp spännande saker
såsom vaxkaka och barnkammmare för bidrottningar.
B. I oktober var det dags för Miljövänliga veckan och under denna spenderade vi en söndag på PORT 73
tillsammans med en KRAV- bonde och informerade förbipasserande konsumenter om alla fördelar med
ekologiska livsmedel samt hur ologiskt det är med o-ekologisk mat. Ta gärna del av Naturskyddsföreningen tips
och idéer om hur man kan bygga humleholkar eller få råd med mer ekologiska livsmedel via vår hemsida.
C. Skogsmanifestation för att behålla värdefull och skyddsvärd skog i kommunen och länet. Detta gjordes
tillsammans med Länsförbundet den 18 maj i Rågsved.
D. Gröna kilarnas dag uppmärksammades med en guidning i skogarna kring Forsla kärr.
E. En Frisk Generation är ett samarbete med Haninge kommun för att främja barns hälsa med uteaktiviteter. Vi
har inlett ett samarbete som kommer att utvecklas under 2014.
F. Naturens påverkan och betydelse för hälsa och välbefinnande. Prof. Patrik Grahn från Lunds universitet höll
en intressant föreläsning över detta ämne.. Ett samarrangemang med Söderortskreten den 15 oktober som
samlade över 60 deltagare varav en majoritet var kvinnor.
G. Informationsmöte den 12 februari på Länsförbundets kansli ang. försäljningen av delar av Huvudskär. Det
var en utfrågning och debatt av och med representanter från Fortifikationsförvaltningen, Länsstyrelsen,
Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun. Mötet samlade ca 60 deltagare som bjöds på kaffe och kaka.
Utfrågningen och debatten leddes av Ulf.
Mötet arrangerades tillsammans med föreingen Rädda Huvudskär, men kretsen var huvudarrangör.

Information
Nya informationsskärmar som beskriver kretsens olika verksamhetsområden i ord och bild har tagits
fram av Christina och Ingeborg.
2. En helt ny informationsbroschyr i A6 format har arbetats fram av styrelsen. Broschyren beskriver i
korthet kretsens verksamhet.
3. Nya sk. Rollups har tagits fram på initiativ av styrelsen.
4. En Facebook-grupp har skapats för kretsen av Jenny.
1.

Medlemsbladet
Föreningens medlemsblad, som utkommer en gång om året sköts och produceras av Christina Hansson. Ett
omfattande och arbetskrävande arbete.

Konferenser
Vi har deltagit på den årliga kretskonferensen den 9 februari, anordnad av Länsförbundet. Christina och Jenny
deltog och representerade kretsen.
Kretrsen var genom Jenny representerad på Rikskonferensen i Växjö den 1-2 juni.

Hemsida
Kretsens hemsida utvecklas och förändras fortlöpande.Arbetet med detta genomförs av Ingebor May. Den
gamla Episervern har i slutet av jan 2013 stängts ner och en ny mall för kretsens hemsida finns nu efter en hel
del arbete och komplikationer. Ett inte helt lätt arbete.

Övrigt
Traditionsenligt deltog kretsen med informationstält på Tyrestadagen den 15 september.
De till kretsen donerade medlen om 10.000:- från Ingrid och Anders Widgren har nu använts för att
delfinansiera ett utsiktstorn vid Tornberget som tidigare blivit naturreservat.
Föreberedelser för att starta barnverksamhet genom Natursnokarna har inletts under året.
Ulla Nilsson och Leif Holten, mångåriga tidigare ledamöter i föreningens styrelse, avled under året.
Både Ulla och Leif betydde mycket för föreningen och har genom sin entusiasm och kunskap påverkat arbetet i
föreningen på ett positivt sätt. Vi minns dem båda med tacksamhet.
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