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Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten.
Några sammanfattande ord om året
Även under 2021 fick vi ta hänsyn till pandemin. Vi arrangerade tipsrundor och dropinaktiviteter för att på så sätt undvika stora samlingar och vi tipsade på vår facebooksida
om utflyktsmål i kommunen att utforska på egen hand.
Några styrelsemötet har vi skjutit på och möjlighet att delta digitalt har getts vid vissa
tillfällen. Tyvärr flyttade studiefrämjandet från Trelleborg och vi förlorade våra lokaler. I
december fick vi möjlighet att besöka Akka-huset på Frans Malmrosgatan 52 och för en
förmånlig avgift kan vi framöver hålla våra möten i lokalen och i framtiden även förvara
våra saker där.
Naturskyddsföreningen har tillsammans med Trelleborgs kommun finansierat
inventeringen av Pärlanskogen i Beddingestrand.
Naturskyddsföreningen har vid två tillfällen skickat in protester mot att det nya fängelset
ska byggas på åkermark.
Programmet har i övrigt sett ut enligt följande:
Sportlovsträﬀ- 28 februari NATURSNOK
På grund av pandemin ersattes träﬀen av en ”gissa bajset”-tipsrunda i Albäck.
Skräpplockardag i Albäck 28 mars för alla i föreningen och NATURSNOK
Dropp in där vi mötte upp på parkeringen med soppåsar och handskar. Vi höll brasan
tänd och där hjälptes vi åt att sortera skräpet. Kommunen var snälla att hämta upp allt
skräp.
Tipsrunda runt Flaningen 25 april för alla i föreningen och NATURSNOK
En självrättande tipsrunda om fåglar sattes upp och fanns tillgänglig mellan 10 och 15.
Några skickade in svaret på sista frågan och deltog i en utlottning. På så sätt fick vi lite
återkoppling på hur många som gick rundan.
Grodinventering i Smyge Kärr med Bettina 9 maj
Natursnokarna fick lära sig att känna igen olika grodor och salamandrar för att vi i
framtiden ska kunna inventera groddjuren i Smyge kärr.
ÅRSMÖTE 20 maj

Mötet hölls i naturbarns lokaler i Villie.
Havstema i Skåre 23 maj NATURSNOK
Natursnokarna håvade i havskanten i full storm men vi fick även
pysslat fina ljuslyktor med hjälp av sand och strandfynd.
Blomstervandring i samarbete med Gislövs Villaägarförening,
20 juni
Blomstervandringen utgick från Midsommarplatsen. Tyvärr blev
guiden sjuk men Klas Nyberg guidade och turen var mycket
uppskattad.
Spaning vid Skåre med NATURSNOKARNA 22 augusti
Äntligen kunde snokarna ses på riktigt igen och ett 20-tal dök upp.
Vi spanade över havet med kikare och såg tyvärr ingen säl men dock
en del fåglar. Därefter håvade vi fjärilar på strandängen och fikade.
En guidad tur med Bettina Ekdal i den vilda skogen i
Beddingestrand, 29 augusti
Bettina som deltog i inventeringen av skogen visade upp och
berättade om hur skogen kan förvaltas i framtiden. En mycket
uppskattad visning med ett 30-tal deltagare.
Mark Huisman berättade om stadsparkens träd,12 september
Mark berättade mycket spännande om parkens träd och historia. En
ordentlig regnskur minskade lusten till fika i parken men en del av
sällskapet fikade tillsammans på vattentornets cafe.
Fladdermöss och andra nattvarelser i Albäck, 17 september
NATURSNOK
Årets mest populära snokträﬀ med brasa, fladdermusdetektor,
ficklampor och reflextipsrunda. Obligatorisk anmälan men många fler
dök upp, men det ser vi som en komplimang.
Skogsmys i Gabelljunga,17 oktober NATURSNOK
Träﬀen började med att ”vår” grillplats var upptagen av scouterna
och en snäll morförälder fick hjälpa till att omdirigera våra
snokfamiljer till nästa parkering och en ny jättefin grillplats mitt inne i
skogen. Det blev naturkonst, pinnkompisar och massor av
kanelbullar bakade över öppen eld.
Tipsrunda i Albäckskogen, 21 november för alla i föreningen
En tipsrunda sattes upp i Albäcksskogen och fanns tillgänglig mellan
kl 10 och kl 15.

