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Verksamhetsberättelse 2019 

 

Under 2019 genomfördes 14 programpunkter. Av dessa var fyra inomhusaktiviteter och resten 

utomhus. FSOs höstmöte blev inställt och en utflykt till Hällefors ställdes in pga dålig 

fågeltillgång. En nyhet under våren var en utflykt till något i förväg obestämt naturreservat. 

Det blev en tur till Fjellskäfte och tallskogen där i kombination med Himlingeskogens 

reservat. Några andra utomhusaktiviteter som genomfördes var ett artrally i februari, utflykter 

till några lokaler i norrköpingstrakten (med bl.a. praktejder) i maj, en tur till Strandstuviken i 

augusti (som bl.a. gav en fin getingspindel och mycket rovfågel) och Kvismaren under 

september för gäss och tranor. Vi deltog även i örnräkningen i början av mars samt 

EuroBirdwatch i oktober.  

En kvällsutflykt och en nattutflykt gjordes också; en uggletur i mars och den sedvanliga 

nattsångarturen på försommaren. Den blev lyckad med ett par spelande vaktlar och en 

busksångare vid Säfstaholms slott.  

Innemötena lockade som alltid många deltagare. Årsmötet hölls i mars och avslutades med 

bilder från Indien, där två föreningsmedlemmar varit. Tage Wahlberg besökte oss i november 

och pratade bl.a. om sitt samarbete med Jan Lindblad. Bildvisningen i december gav bilder 

från olika delar av världen. Dessutom besökte flera medlemmar FSOs årsmöte vid Åsa 

folkhögskola i februari. 

Ute vid Tornstugan hade vi vår städdag i början av april. 

I början av maj var det som vanligt fågeltornskamp vid Tornstugan men i år var det även 

tioårsjubileum för Tornstugan. Även kommunen deltog som annonserade i tidningen och 

genomförde olika aktiviteter. Därför var fler personer än vanligt med under dagen. 

Kommunekolog Linda Aldebert informerade om stugan, om kommunens verksamhet och 

miljöplanering samt om Näsnaren. Det bjöds på korv m.m.  

Vi höll även öppet hus under 4 söndagar. 

Under våren och hösten fortsatte tisdagsgruppen att träffas 7.30-ca 12.00. Under året utökades 

gruppen med flera medlemmar. 

Under året hölls 8 styrelsemöten samt årsmötet. Styrelsen bestod under året av Krister 

Aronsson (ordförande), Ulrika Ahlblom, Gunilla Carlsson, Lillemor Däckfors, Hasse 

Karlsson, Torbjörn Lundahl, Kerstin Norin, Marie-Louise Nyman och Monica Ström. Antalet 

medlemmar i föreningen var 81 personer. 

Endast en matning var aktiv under året, den vid Tornskogens parkering, efter att beslut tagits 

om att ta bort den vid Ramsjöhult. Hemsidan har varit aktiv och hållits igång väl av 

webbmaster Gunilla Carlsson. Under året bildades en backsvalegrupp i länet. Befintliga täkter 

inventerades och medlemmar uppmanades att leta efter och rapportera in backsvalor i 

Artportalen. 



Det har på nytt varit ett fint fågelår i våra kommuner. Ägretthäger och rödspov (isländsk?) 

sågs vid Östra Vingåkers viltvatten, aftonfalk fanns i Stora Malmsområdet under flera dagar, 

ett 10-tal snösparvar sågs vid Tybblefälten i början av mars. Det visade sig att järpen 

fortfarande har en stam i Katrineholms kommun. Ett stort dragplåster i mars var en trast som 

höll till i ett villaområde i Björkvik. Det sades först att det var en hona svarthalsad trast, men 

den blev senare bestämd till en hybrid mellan svarthalsad och brun/rödtrast. Hur som helst så 

var det bland det mest sällsynta som skådats i vår kommun. Slutligen måste ju tallbitarna 

nämnas. För vår del började invasionen på allvar i mitten av december och i skrivande stund 

går det fortfarande att hitta en hel del tallbitar i Katrineholm. 
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