Naturskyddsföreningen Landskrona
Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelse: Per Magnuson ordförande, Peder Weibull vice ordförande och tf sekreterare, Karl-Johan
Langvad kassör, Therese Ek samordnare aktivitetsgrupper, Lennart Hallden, Annette Arlfors
(nyval), Mandy Liew-Persson (nyval), Isolde Broekmans.
Valberedning: Andreas Feuk sammankallande Karl Jansson delegerad.
Sammanträden: Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under 2021 varav de flesta digitalt.
Medlemmar: 289 fullbetalande, 452 totalt med familjemedlemmar.
Aktivitetsgrupper och sammankallande:

Energi och sol, Gunnar Modig
Event och kommunikation, Therese Ek
Biologisk mångfald, Carola Jarnung
Konsumtion och trafik, Isolde Broekmans

Verksamhet i grupperna:
Grupp sol och energi har initierat planer på solpark på Gråens utfyllnad.
Event kommunikation har planerat och genomfört olika aktiviteter med hänsyn till pandemin. De har
även startat ett nyhetsbrev för att uppdatera våra medlemmar. Gruppen sköter våra konton i
Facebook och Instagram och ser till att hemsidan uppdateras.
Biologisk mångfald har fortsatt att anlägga äng vid Hembygdsgården i Asmundtorp.
Konsumtion och trafik har genomfört butiksundersökningar när det gäller utbudet av eko-varor i de
stora livsmedelsbutikerna i Landskrona. Resultatet presenterades på hemsidan. De har även planerat
cykelturer i Landskrona kommun. Dessa ligger på vår hemsida.
Ingen gemensam träff genomfördes under året på grund av pandemin.
Aktiviteter:
April 25 – Exkursion till Jällabjär med fin vårflora och sjungande vårfågel. 15 personer deltog.
Maj 18 – Studiebesök vid Örtorpsbäcken i Asmundtorp. 10-talet deltagare fick håva smådjur och en
visning av miljöåtgärder gjorda för att minska näringsläckage till Öresund.
Maj 27 – Kvällsexkursion till Exercisfältet 15-talet deltagare.
Maj 29 – Invigning naturreservatet Saxtorpsskogen framflyttat.
Juni 12 – Bildvisning, närnatur. Även den sköts upp.
Juni 19 – Invigningen av naturreservatet Saxtorpsskogen genomfördes av Lilan Håkansson, mppolitiker. Vi i Naturskyddsföreningen ordnade olika aktiviteter; quiz, fotoutställning och
fågelspaning. Kommunen organiserade en trevlig eftermiddag.
Juni 19 – Naturfoto uppskjutet och genomfördes 7 juli. De 5 deltagare fick trots regn en givande
fototräff.

Cykelhelg i samband med sommarfest ställdes in.
September 21 – Årsmöte/kretsstämma, ett tjugotal medlemmar medverkade. Efter mötet bjöd
Johan Thelander på foton i närnatur.
September 26 – Årets svampexkursion gick till Järavallen. 10 personer deltog.
Oktober 7 och 21 – Fågelspaning vid Saxåns mynning. Två kvällar lockade 5-6 personer/kväll.
Oktober 26 – Föredrag om myller och mångfald i trädgården.
Fortsättning på Johan Thelanders fototräffar planeras till våren 2022.
Nyhetsbrev:
I mars 2021 kom vårt första nyhetsbrev ut via e-post. Tanken är att de ska informera våra
medlemmar om aktuella händelser och kommande event i vår förening en gång i månaden. Vidare
kan vi även hålla medlemmar uppdaterade om vad som händer när det gäller miljö och natur i vår
kommun. Ca 70% av våra medlemmar finns på vår utskickslista.
Vi uppmanar alla som vill ha nyhetsbrevet att skicka e-postadress till föreningen.
Remisser:
Svarat på remiss från Länsstyrelsen angående Hillehögsdalar och förändrade föreskrifter.
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