
Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen Huddinge 2018

Medlemsantal

Fullbetalande medlemmar: 1449, totalt inkl familjemedelmmar: 2780, 32500 kr

Verksamhet 2018

4 februari: Natursnokarna i Flottsbro Tema vinter, programpunkt

13 februari: Trafikverket Väg 73 Nynäsvägenworkshop Åtgärdsvalsstudie. 

Februari: Öppet samrådsmöte Tvärförbindelse Södertörn, inbjudan till miljöpartiet
i Haninge. Länsordförande var med som representant tillsammans med oss.

3 april: Björn Möllersten blev inbjuden av oss att berätta om sin inventering av 
ekar i Huddinge på Föreningsdialogen.

6 maj: Vårfågelsång i Lunden i Sjötorp. Guide. Rolf Larsson. Programpunkt.

Det var en underbar morgon med sol och mycket fågelkvitter. Vi såg och hörde 
Grönsångare, Taltrast, Mindre hackspett, Ringduva, Talgoxe, Lövsångare och 
Gärdsmyg. När vi kom fram till Drevviken såg och hörde vi två Storlom!, 
Skäggdopping och Sothöna.

1 september: Inbjudan till dialog med Miljöpartiet i Huddinge. De ville att vi 
skulle ha med oss tre frågor till dem. Hur jobbar ni med tvärförbindelsen? Hur 
jobbar ni med biologisk mångfald i tätorten och hur ökar ni skyddet för ekar? Hur 
jobbar ni med föreningslivets inflytande?

10 juni: faunaväkteri groddjur i Flemingsberg, programpunkt

17 juni: Cikadaguidning och Harry Martinssonsällskapet kom och läste en dikt. 
Programpunkt.

Juni: Birgitta har haft kontakt med en person i Visättra och blivit visad en plats 
där fladdermusbon byggs bort. Personen blev inbjuden till ett styrelsemöte för ev. 
vidaresamarbete



7 juli: Svamputflykt i Flemingsbergsskogen med Kjell Hedberg. Programpunkt

8 september: Dagen innan valet 9 september, Hjärtat slår för jorden, 
Demonstration People`s Climate March från Rålambshovparken till Mynttorget i 
Gamla stan.

28 oktober: Forest Flow med Natursnokarna

14 november: Vi bjöd in Gert Straschewski från riks för att få tips och råd om hur 
vi ska få ihop en ny styrelse och få fler aktiva.

21 november: Trafikverkets öppet samrådsmöte om Tvärförbindelse Södertön

24 november: Länsträff 

30 november: Fridays for Future demonstration utanför kommunhuset

November: Pogrammöte 

November: Artikel om Tvärförbindelsen

December: Julavslutning och samarbetsmöte med Klimatklubben och startat 
gruppen ”Tvärnit”

December: Svarat på Mitt i frågor om Beachvolleyanläggningen i Flemingsberg

Remisser

Remissinventering Lissmaån, Gräsvreten, remissvar inskickat


