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Verksamhetsberättelse för 2022

Medlemsantal,  321 fullbetalande, 173 familjemedlemmar, totalt 494 medlemmar

Styrelse under 2022;
Per Magnuson, ordförande
Peder Weibull, vice ordförande och tillförordnad sekreterare efter Isolde
Karl-Johan Langvad, kassör
Therese Ek, sammankallande info-grupp
Anette Arlfors, ledamot
Lennart Halldin, ledamot
Mandy Liew-Persson, ledamot
Isolde Krumholt, sekreterare fram till slutet av 2022
Styrelsen sammanträdde 9 gånger under 2022 – protokollförda.
Valberedning; Andreas Feuk sammankallande och Karl Jansson
Revisorer; Rickard Jonsson och Sven Olered, suppleanter Lena Johannesson och Hans Johannesson.

Aktiviteter, våren
Kretsstämma/årsmöte hölls den 1 mars
Efter stämman berättade Martin Green från Svensk fågeltaxering om förändringar i det svenka 
fågelbeståndet. Ca 30 personer närvarade
Ugglespaning, 17 mars höll Tim Ljung i en träff vid Karlslundsskogen för att kika på ugglor. 
Ugglor hördes och tre ungar observerades. Ca 75 personer mötte upp.
Säbyholmsparken/skogen, 19 april guidade Per Magnuson o Peder Weibull i skogen för att titta 
både på vårväxter och fåglar. Vid visning noterades också att långtgående planer finns att dra en 
väg rakt genom skogen! Mer än 100 personer kom till kvällsexkursionen.
Havet äter Skåne, det var rubriken på kvällens föredrag, 10 maj. Det var Anna Adell som 
presenterade Skånes utsatthet när det gäller erosion. Ca 30 person lyssnade.
Våtmarksprojektet vid Munkebäck Den 18 maj visade Adam Bahr och Roger Andersson 
våtmarkprojektet vid Munkebäck. Det är ett av många projekt som initierats av Saxån- Braåns 
vattenvårdsförening. Ca 30 person deltog i den fina kvällen.
Naturnatt/eftermiddag, 5 juni var tänkt som en familjeaktivitet med tipsrunda, korvgrill och andra 
aktiviteter. Ca 15 personer fick en trevlig em/kväll men dessvärre var det inte så många familjer 
som kom.
Trädgård/biologisk mångfald. Den 3 juli öpppnade Isolde sin trädgård för våra medlemmar. Under
dagen besökt ca 20 personer som kunde ta del av många kloka idéer när det gäller att planera en 
trädgård för mångfald. Islode bjöd även på fika. Tack!
Fågelträffar, två träffar genomfördes. En vid Häljarps våtmark och en vid fågeltornet. Ca 18 
personer har deltagit per gång. Peder W och Lisa Lund ledde.
Fototräff, Johan Thelander genomförde en fototräff på våren/försommaren. Deltagarna fick en fin 
förmiddag vid Citadellet. Ca 10 personer deltog.

Aktivteter, höst
Fladdermöss, 13 september, när det mörknade, bjöd Ulrik Alm oss på en trevlig stund vid parken 
vid Konsthallen och inne vid Citadellet. Vi fick se en hel del av dessa spännande djur och 
avslutningsvis var det även ett par kattugglor som hördes. Arrangemanget var ett samarbete med 
Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet Helsingborg.
Svamp, 25 september, Per M ledde svampexkursion till Järavallen/Hofterup. Ca 25 personer. 
Naturskyddsföreningen Kävling deltog också.
Arktis smälter, 5 oktober Föredrag av Margareta Johansson från Lund som berättade hur klimatet 
påverkar Arktis. Ca 35 personer kom.



Kustvandring, 22 oktober genomförde vi en vandring från Lill-Olas till Sandbergen och Hilleshögs
dalar. En fin tur. Dock var det bara tre (3) personer som var med.
Urban ekologi, 29 november höll Johan Kjellberg Jensen ett föredrag om sin forskning om hur 
växt- och djurliv påverkas av den urbana miljön. Hur påverkas vi människor av de grönstråk som 
finns eller saknas. Ca 25 personer var med
Fågelträffar, två fågelträffar genomfördes och de gick till samma mål som under våren. Peder och 
Lisa ledde. Ca 15 personer per tillfälle.
Fototräff, en träff genomfördes inomhus och Johan Thelander tog upp naturfotots utmaningar. Hur 
man ska tänka på bakgrund, komposition mm. De 6 person var med fick se många av Johans fina 
bilder med goda tips.

Utöver programmets olika aktiviteter har föreningen också;
Äng; Skötsel av en liten äng vid Hembygdsgården i Asmundtorp. Ytan slogs med lie på 
sensommare i samband med att Hembygdsföreningen hade sitt skördegille. En del av ytan, som 
varit täckt under ett och ett halvt år såddes tidig höst. Den första biten av ängen blommade fint hela 
sommaren. Det är arbetsgruppen Biologisk mångfald som sköter ängen.
Nyhetsbrev; Gruppen, Information och event, har under 2022 gett ut 10 Nyhetsbrev som blivit 
mycket uppskattade.
Föredrag; Info-gruppen har även planerat in föredragen i samarbete med Stadsbiblioteket.
Sociala media; Vidare har gruppen varit aktiv på både Instagram och Facebook. Och då har poster 
inför och efter aktiviteter publicerat. Vidare har andra angelägna frågor lagts upp och även 
meddelande från vår Riksförening.
Inför valet. Infogruppen utformade en enkät till våra lokala politiker som berörde milö-, klimat-, 
och naturvårdsfrågor. Svaren publicerades på lokala websiten Landskrona Direkt och på vår 
hemsida.
Cykelturer; Under 2021/22 har Isolde utarbetat förslag/tips om lämpliga cykelturer i vår kommun. 
Dels har Isolde cyklat själv de olika turerna, dels har hon fått inspiration av de cykelkartor som 
Tomas Björnsson i Lund utarbetat. Hennes turer finns utlagda på vår hemsida.
Trädgårdsgillet; När trädgårdsgillet återkom efter pandemin var vi med och informerade under två
dagar. Det blev; Inspiration till insektshotell, fotoutställning med Johan Thelander, tipsrunda med 
naturfrågor, biologisk mångfald i trädgården, kunskap och inspiration. Och vi informerade om 
Naturskyddsföreningen i Landskrona naturligtvis.
Hela Ideella; HI arrangerade ”Grilla en politiker” några eftermiddag inför kommunalvalet. Vi 
bevakade två av träffarna.
Vi blev även medlem i paraplyorganisationen Hela Ideella.
HERO, socialförvaltningens projekt för att bryta social isolering. Vår insats var att vi guidade ett 
antal pensionärer i stadsnatur vid två tillfällen.

Remissvar
Under 2022 svarade vi på Bolidens begäran att få öka sin produktion i Landskrona. I svaret 
uttryckte vi vårt avståndstagande – Landskrona har varit alltför belastat med miljögifter. 
Gunnar Modig gjorde en insats så att vi fick ett bra underbyggt svar.

Havet runt Ven finns upptaget som förslag till Natura 2000-område. Vi har svarat Länsstyrelsen 
och stöttar förslaget.

Vi svarade även på två byggplaner – samråd.
Det ena var Guldängen där kommunen vill skövla Barnens skog. Det är vi negativa till.
Det andra var Säbyholmsskogen och den väg som planeras. Dessutom är det tänkt en omfattande 
bostadsbebyggelse. Vi vill ha en obruten skog.

Landskrona håller på att utarbeta en ny kulturstrategi. Under 2022 svarade vi kort på 
Kulturförvaltningens remiss. Vi vill gärna knyta samman natur och kultur som gjorts när det gäller 
de vandringsstråk som kommunen redan lagt ut.



Landskrona den 14/2 2023
Styrlesen
Per Magnuson ordf,   Peder Weibull v. ordf (tf sekreterare),  Karl-Johan Langvad kassör,
Therese Ek,   Anette Arlfors,    Lennart Halldin,   Mandy Liew-Persson


