
   

Verksamhetsberättelse 2015 

Naturskyddsföreningen i Trelleborg 

 

2015 skulle vara ett lugnt år med tid för reflexion och tankande kring medlemsvärvning och 

avdelningens utveckling. Ändå blev det ett fullpackat år med olika aktiviteter tack vare ett stort 

engagemang från våra aktiva medlemmar. Samarbetet med Studieförbundet ledde till 3 

föreläsningar på Vattentornet under hösten 2015 under konceptet Café Planet. Ytterligare 2 

föreläsningar på biblioteket har redan ägt rum i början av 2016. Intresset från medlemmar och 

icke medlemmar ökar ständigt och det glädjer oss! 

 Konsumentgruppen fortsatte träffas, diskutera kemikalier, konsumtionsfrågor och 

arrangerade den årliga ”miljövänliga veckan” i samarbete med Fraitrade-styrgruppen i 

Trelleborg. Denna gång satsade vi stort och var med i Trelleborgs tre största affärer, pratade 

ekologisk mat och bjöd på eko-fika. 

Det blev också en framgångsrik fågelkurs för nybörjare tack vare Lars Sundlöf och vi hoppas 

kunna sätta igång igen med den aktiviteten under 2016. 

Sist vill jag lyfta upp Naturskyddsföreningen i Trelleborgs mest framgångsrika verksamhet för 

2015. Natursnokarna började på en liten skala med några familjer som var nyfikna på naturen. 

Nu lockar Natursnokträffar så mycket folk att våra tre ledare knappt hinner med. Hade jag 

kunnat nominera någon för sitt otroliga engagemang i en förening, så hade jag valt Sophie 

Tranborg, vår duktiga natursnokansvariga och styrelseledamot. 

Mitt första år som ordförande ger mig en blandad känsla. Det finns så mycket att göra i 

Trelleborg.  Jag tackar hela styrelsen och våra aktiva medlemmar för ett mycket bra samarbete 

och ett givande år. Vi lyckades göra mycket. Men vi behöver bli fler! Vi letar alltid efter 

medlemmar som vill ge lite av sin tid och kämpa mot frågor som är viktiga för föreningen. Vi 

kan inte bli för många. Vi behöver trelleborgare för att sätta igång vandringar, studiecirklar 

kring aktuella miljöproblem, skriva insändare mm. Det finns alltid ett sätt att engagera sig. 

Ibland räcker det med att dela ett av våra evenemang via Facebook eller tipsa oss om ett ämne 

vi borde ta upp.  

Nu har vi kommit en bra bit in i 2016 och det ser lovande ut. Föreläsningar, vandring, 

klädbyterdagen, natursnoksträffar, konsumentsnokarna och Eurando är några av de 

aktiviteter som redan är planerade. Håll utkik! 

Nedan finner ni, utöver formalia, en berättelse från Natursnokarna och en från 

konsumentgruppen. 

Anne-Sophie Samnegård, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Styrelse 2015    Övriga 
Anne-Sophie Samnegård (ordförande)  Jan Gajdos (revisor) 
Hans Hansson (kassör)   Clas Joäng  (revisor) 
Sophie Tranborg   Rickard Lehman (valberedning) 
Eva Granstedt   Bettina Ekhdal (valberedning) 
Magnus Wallon (passiv) 
Margareta Giheden 
 
 
Antal kretsmedlemmar: 478 
 
Ekonomi: Naturskyddsföreningen i Trelleborg redovisar fortsatt bra ekonomi. Ekonomin 
redovisas i särskild bilaga 
 
Styrelsen höll totalt 8 möten under 2015. Naturskyddsföreningen i Trelleborg har fått generöst 
utrymme för olika aktiviteter i Trelleborgs Allehanda och i andra medier. Vi tackar för det! 
 
Aktiviter under 2015: 

- Fågelkurs för nybörjare i september 
- Natursnokarnas träffar (se nedan) 
- Modeshögs slåtter 
- Save the Frogs Day  
- Miljövänliga veckan i samarbete med kommunens Fairtrades grupp 
- Föreläsningar: 

 Vår tid är nu! Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante 
Axelsson,  

 100% ekologiskt och etologiskt: Rolf-Axel Nordström från 
Ängavallen 

 Rapport om bekämpningsmedel i privata brunnar: Johan 
Pettersson från kommunen. 

 
 
 
 
 
 

Konsumentgruppen 2015 
 
 
Konsumentgruppen har under året 2015 träffats 6 gånger per termin i cirkelform. Vi har haft 
våra möten i Studiefrämjandets lokal på Kontinentgatan i Trelleborg. 
 
Vi har fortsatt vårt arbete med matsvinn, har haft fortsatt kontakt med de tre största handlarna 
Maxi, Willys och CityGross som startade förra året. 
Under vårterminen samarbetade vi med kommunens matsvinnsgrupp där Anitha Ljung och 
Gabriella Eliasson är aktiva. Man diskuterade bl.a. handlarnas hantering av matavfall. 
Möjligheten till återvinning i t.ex "slurry"-form,som sker i en speciell press, som Maxi har. 
Studiebesök med kommunens renhållare och Sysav för att studera hur pressen fungerar. Sluryn 
går sedan vidare till biogasframställning. 
 
Under hela året har vi haft fortsatt kontakt med "våra" handlare. Under höstens miljövänliga 
vecka bjöds på eko-fika under en eftermiddag på de tre affärerna. Detta tillsammans med 



   

kommunens Fair-Tradesamordnare.Vi fick bra kontakt med många kunder och kunde fånga in 
några nya medlemmar. 
 
Vi  diskuterar ständigt hur vi ska nå ut till folk med vårt konsumentbudskap. Vi har många 
idèer, som vi ibland är för få för att kunna förverkliga. 
Vi vill att så många som möjligt förstår värdet av att tänka på hur och vad man konsumerar. Att 
det ska vara miljövänligt, miljösmart, hälsosamt och hållbart. 
Vi försöker skaffa oss kunskap om kemikalier i mat, kläder, hygienprodukter och saker som 
köksredskap och leksaker.Där finns hur mycket som helst att göra. 
 
Under året  har Naturskyddsföreningen i Trelleborg haft många evenemang, där vi i 
konsumentgruppen har arbetat mycket med det praktiska.Vårt arbete går hela tiden in i 
Naturskyddsföreningens arbete och går inte alltid att skilja från det. 
 
I höst hade vi ett mycket intressant föredrag av ägaren och skaparen av Ängavallen i Håslöv 
utanför Trelleborg , Rolf-Axel Nordström.Han berättade om sin vision, att maten bör komma 
från glada friska djur och giftfritt odlade grödor. 
 
Under hösten har vi fått kontaktat med Trelleborgs kommuns enda ekologiska mjölkbonde, 
Kerstin och Gunnar Olsson i Lilla Beddinge, och varit på studiebesök hos dem. Till våren-16 gör 
vi en utflykt för allmänheten dit. 
Vi har också tagit kontakt med Roland Rittman, känd i kommunen för sitt naturengagemang 
och sina stora kunskaper i naturens mat. Ska bli intressant att höra hans föredrag och följa med 
på naturvandring och lära sig vad vi kan hämta direkt från naturen som konsument. 
 
Vi fortsätter vårt engagemang för och om konsumtion under 2016. 
Och kallar oss nu för Konsumentsnokarna. 
 
Margareta Giheden, sammankallande för Konsumentsnokarna 
 
 
 
 

Natursnokarna 2015 
 
Året började med en artikel i Trelleborgs allehanda med titeln ”Sportlovsnytt för 

naturnyfikna” där vi fick fin reklam för vår 
verksamhet.   
 
 
 
 

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/sportlovsnytt-for-naturnyfikna/ 
 
 
 

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/sportlovsnytt-for-naturnyfikna/


   

 
 
 
 
 
 
 
Kommunen bifogade hela vårens snokprogram i sportlovsbilagan som delas ut till alla barn i 
kommunen.  
 
Under året har vi haft sju natursnoksträffar och vi tre 
ledare, Fanny, Laila och Sophie har haft två 
planeringsmöte. Vi har investerat i två ryggsäckar som 
bland annat innehåller brandfilt, bollar och ett första 
hjälpen-kit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid våra träffar skriver alla upp sig i vår bok och vi brukar vara mellan 20 och 50 deltagare, 
vanligtvis runt 30.  
 
Vi skickar nyhetsbrev via mail inför var träff till de som har lämnat sin mailadress. All övrig 
information hittas enklast på vår facebook-sida ”Natursnokarna i Trelleborg” 
 
Årets natursnoksträffar 
 
15 februari Albäcksskogen (under februarilovet) 
Vi bjöd in till ”drop in” för att visa upp oss. Vi bjöd på korv och bröd samt stekta äpplen och 
vi hade en tipsrunda som handlade om naturskyddsföreningen och snokarna. Ungefär 50 
personer dök upp och vi var överväldigade av det positiva intresset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
15 mars Albäcksskogen 
Vi håvade i dammen, hittade en fisk, lekte lekar och spelade naturbingo. De större barnen 
tänkte elden och tillsammans åt vi matsäck, de som ville grillade korv. 

 
 
25 april Smyge kärr 
Bettina Ekdahl berättade spännande saker om grodor och salamandrar för oss. Vi letade 
grodor och lärde oss se skillnad på paddor och grodors ägg. Hade picknick i hagen och 
avslutade med att färglägga ”Varning för grodor” -skyltar. Fladdermöss och mallar var en 
populär lek.  

Foto Bettina Ekdahl och Loke Roos.   
 
 
 
25 maj Skåre hamn 
Fiskaren Mikael berätta om ett forskningsprojekt som handlade om hur man fångar torsk i 
burar istället för i nät. I dagens fiske fördärvar sälarna näten genom äta upp fisken i näten. Vi 
fick se både torsk och stenbit. Mikael visade sitt museum där han visar upp allt spännande 
som har dykt upp i näten som inte är fisk. Vi avslutade träffen med fika och lekar på 
stranden. 



   

 
23 augusti Modeshög 
Slåttern på Modeshögsängen arrangeras av Trelleborgs kommun, Trelleborgs byaråd, 
naturskyddsföreningen och Gislövs byaråd. Ängarna slås med lie och häst och vagn. 
Natursnokarna samlades i kanten på ängen där vi anordnade några olika aktiviteter.  Bland 
annat samlade vi in ängsfröer som vi planterade i krukor som vi gjorde av tidningspapper. 
Med hjälp av hammare gjorde vi tygtavlor av ängsblommor, vi åkte vagn och fikade. En 

vårtbitare kom på besök.  

 
 
 
 
 
27 september Gabelljung 
Vi lagade mat i skogen. Alla plockade ihop sitt eget matpaket och la på glöden. Under tiden 
maten lagade sig själv gick vi en runda i skogen. Längs rundan fick alla fotouppdrag, många 
la sedan ut sina fina naturfoto på natursnokarnas Facebook. Maten smakade fantastiskt och 
Trelleborgs allehanda besökte oss vilket resulterade i ännu en trevlig artikel.  



   

  

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/pa-sondagsmys-med-natursnokarna/ 
 
25 oktober Albäcksskogen 
Temat för träffen var fåglar och vi gjorde fågelmat på tre olika sätt. En tipsrunda om fåglar 
utmanade oss och vi fikade tillsammans runt eldstaden. 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/pa-sondagsmys-med-natursnokarna/

