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Verksamhetsberättelse 2016 

2016 fyllde föreningen 30 år. Föreningen bildades alltså 1986, några år efter att biologiska föreningen 

i Katrineholm hade upphört. Det firades med en 30-årsfest som lockade över 30 medlemmar som. 

bl.a. fick se bilder från de gångna årens föreningsaktiviteter, samt visa sina  fågelkunskaper i en klurig 

tipspromenad. Flera medlemmar har varit med sedan starten eller åtminstone sedan de tidiga åren, 

och några är fortfarande mycket aktiva.  Det kommer också stadigt till medlemmar och antalet är nu 

93, vilken är en liten ökning mot tidigare år. Något gör vi kanske rätt i föreningen, då trenden annars 

är att många föreningar av den här typen tappar medlemmar. 

Under året erbjöds 17 programpunkter (jubileumsfesten inräknad) En ny spännande destination var 

brandområdena vid Hälleskogsbrännan i Västmanland. Brandområdet kom till efter den stora 

skogsbranden som rasade för ett par år sedan och har varit ett av Sveriges säkraste ställen att se 

tretåig hackspett. De flesta som deltog lyckades också se en eller ett par spettar under en mycket fin 

dag. Vi hade en lyckad nattsångartur med bl.a. 4 arter uggla och nattskärra. Tranexkursionen på 

hösten lockade många deltagare, medan sträckskådningen i Nyköpingstrakten hade lite svårare att få 

deltagare. Det blev dock lite fler på den exkursionen i år jämfört med förra året. En nyhet för året var 

att öppethållandet och bemanningen vid tornstugan drogs in och ersattes av två aktivitetsdagar ihop 

med Naturskyddsföreningen och Katrineholms kommun. Den ena var på våren samma dag som 

fågeltornskampen och den andra under sensommaren/tidig höst. Fågelmässigt var 

vårarrangemanget det mer givande, medan den som ville uppleva nattfjärilar, fladdermöss m.m. 

gjorde bäst i att delta vid sensommararrangemanget som var en kvällsaktivitet. 

Våra kvällsaktiviteter lockade som vanligt folk och fotograf Cecilia Rudengren visade bilder under en 

novembereftermiddag. 

        Några medlemmar uppmärksammades i Katrineholmskuriren efter ha varit på Öland under en 

oktobervecka som raritetsmässigt lär vara den bästa i mannaminne med azurmes som den tyngsta 

arten. 

Under året blev spången vid Vännevad till sist klar och några medlemmar gjorde den sista 

”finputsningen” i slutet av året. Fågelmatningarna har rullat på som vanligt vid Ramsjöhult och 

Tornskogen. Även kursverksamheten har fortsatt liksom tisdagsträffarna för daglediga. Under året 

har vi haft 9 styrelsemöten, och medlemmar har deltagit vid FSOs årsmöte på Åsa folkhögskola. 

Slutligen så har föreningen även medverkat vid Tusen trädgårdar på Julita gård 3 juni, samt 

guidat en grupp nyanlända från Röda korsets språkgrupp 4 maj. Deltagandet vid tusen 

trädgårdar är nog tveksamt om vi ska vara med på mer, då vi uppmärksammades mycket lite 

av människor som besökte evenemanget. 
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