
 
 

               Verksamhetsberättelse för 2016 

 
Naturskyddsföreningen i Ystad är lokalförening inom Naturskyddsföreningen och dess länsförbund, 

Naturskyddsföreningen i Skåne. 

 

Naturskyddsföreningen i Ystad har under året samarbetat med Naturskyddsföreningens lokalkretsar 

i Tomelilla, Skurup, Sjöbo och Simrishamn. 

 

Exkursioner, föredrag och bildvisningar har dessutom arrangerats tillsammans med Studie-

främjandet och Naturskyddsföreningarna i Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn och Skurup. 

 

Representation 
Naturskyddsföreningens i Ystad styrelse 2016: Sindre Magnusson, ordf. Raija Lanas, v. ordf., Bengt 

Celander, sekreterare, Lisbeth Borgström, kassör, Margareta Lennartsson Nørregård, Helen Nilsson, 

Lena Holmqvist. Suppleanter: Birgitta Prahl, Kerstin Svensson, Simon Lundin och Bert Rydhagen. 

 

Revisorer: Kerstin Nilsson, vakant. Suppleanter: Birgit Andersson och Bruno Andersson. 

 

Naturskyddsföreningens i Ystad representant till Naturskyddsföreningens riksstämma: Årsmötet 

beslöt lämna styrelsen befogenhet att utse representant. 

 

Naturskyddsföreningens i Ystad representanter vid NF:s i Skåne årsmöte: Årsmötet beslöt lämna 

styrelsen befogenhet att utse representanter. 

 

Naturskyddsföreningens i Ystad ledamot NF:s i Skåne kretsråd: Årsmötet beslöt lämna styrelsen 

befogenhet att utse representant. 

 

Naturskyddsföreningens i Ystad valberedning: Sigun Rix, Göran Prahl och Christer Salomonsson. 

 

Årsmöte, styrelsemöten. 

Naturskyddsföreningens i Ystad årsmöte hölls den 23 mars 2016. Ledamöter i styrelsen samt 

ordförande i styrelsen, tillika föreningen, valdes. Efter årsmötet visade Kerstin Svensson bilder och 

berättade om sina naturupplevelser. 

Sindre Magnusson deltog i Naturskyddsföreningens riksstämma i Norrköping 17-19 juni. 

Sindre Magnusson deltog i kretskonferens/extra stämma för Naturskyddsföreningen i Skåne den 9 

april. 

Naturskyddsföreningen i Ystad har haft nio ordinarie styrelsemöten. 

Redaktionen för YstadNatur har träffats tre gånger. 

 

 

Medlemmar 

Naturskyddsföreningen i Ystad hade vid 2016 års utgång 575 medlemmar. 

 



 

Exkursioner, föreläsningar, m.m. 

Under 2016 har NFY arrangerat tjugosex exkursioner, föreläsningar, bildvisningar, några av dem 

samarrangemang med grannkretsar. Bland föreläsningarna kan nämnas Anneli Jönnson om 

rapphönsens situation, Sindre Magnusson om planktonskådning och Kent Anderssons bildvisning.   

 

Mera om arrangemangen finns på föreningens hemsida under Rapporter. 

 

Skrivelser 
Till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun. Yttrande över Detaljplan för Bellevue 2:7 m.fl. 

(Dammhejdan) inom stadsdelen Bellevue i Ystad.. 

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun.  Yttrande över Planarbete – området mellan 

Källesjö och Hedeskoga, Ystads kommun. 

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun. Yttrande över Detaljplan för Daggkåpan m.fl. i 

Ystad. 

Till Samhällsbyggnadsnämnden i Ystads kommun. Yttrande över Ombyggnation i yttre hamnen 

samt åtgärder i kringliggande vattenområden. 

 

Sammanträden, konferenser m.m. 

Lisbeth Borgström och Margareta Nörregård och Sindre Magnusson har deltagit i HUT Skånes 

vattenmöten. 

Bert Rydhagen har som Naturskyddsföreningens suppleant i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 

Tyke å deltagit i tre sammanträden fram till årsmötet i maj. Vid årsmötet valdes Margareta 

Nörregård som representant för NFY och har deltagit i fem sammanträden, varav ett i kommitté för 

Leaderansökan. 

På Återbruksdagen, arrangerad av Ystads Bibliotek och Ungdomens hus deltog NFY med ett 

informationsbord där Lena Holmqvist och Lisbeth Borgström presenterade vår verksamhet. 

Raija Lanas informerade om vår verksamhet vid Let the children play den 24 april. 

Sindre Magnusson deltog i startmöte på länsstyrelsen för arbete med Grön infrastruktur den 1 

oktober. 

Lisbeth Borgström, Bengt Celander och Sindre Magnusson deltog i planeringsmöte med våra 

grannkretsar den 15 november i Ystad. 

Vid Ystad kommuns informationsdag för nyinflyttade den 26 nov. fanns också NFY på plats och 

informerade om sin verksamhet. 

Margareta Nörregård representerade NFY vid kustdialogmöte den 1 december. 

Margareta Nörregård deltog i grodseminarium på Länsstyrelsen i Malmö den 7 december. 

NFY har under hösten erhållit bidrag från Sparbanken Syd, Region Skånes miljöfond, 

Naturskyddsföreningens rikskansli och turistbyrån i Ystad, summa 135 000 kronor. Pengarna är 

avsedda för ett arrangemang ”Ejderns dag”, avsett att genomföras 8-9 april 2017. Bidraget från 

Sparbanken delades ut vid en tillställning den 14 december, där Lisbeth Borgström och Sindre 

Magnusson deltog. 

Kontakter med politiker och tjänstemän vid kommun och länsstyrelse har tagits vid flera tillfällen 

under året, speciellt rörande naturreservatet Ingelstorps mosse och dess framtida skötsel. 

 

Övrigt naturvårdsarbete 

NFY stöder genom medlemskap Kungsörn 72, Hörjelgårdens vänner och Storkprojektet. 

Skarviken har inte betats under året. 

 

 

Tack! 
Styrelsen i NFY vill tacka alla som under året bidragit till arbetet för en god miljö i vår kommun. Vi 

har under året haft fler medlemmar än någonsin och det förpliktar. Ett mål är att få fler att bli aktiva 



i föreningens arbete. Vi har haft en god uppslutning på exkursioner och möten. Vi tackar också för 

extra bidrag som tillåter oss att t.ex. ge ut vår tidskrift YstadNatur. Tack till Löderups församling för 

kollekt till vår verksamhet och till ICA Super och ICA Kvantum för skänkta varukorgar till lotterier. 

Styrelsen hoppas på fortsatt intresse under kommande år. 

 

För styrelsen i Naturskyddsföreningen i Ystad. 

 

 

 

Sindre Magnusson ordf. 

 

 

. 


