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Verksamhetsberättelse 

 

2018 innehöll ett antal programpunkter och träffar för medlemmarna. 14 programpunkter 

fanns med i programmet. Bland dessa kan nämnas ett jämnt artrally i februari, där bara några 

få arter skiljde mellan vinnarlaget och laget som kom sist. Vi deltog i örnräkningen första 

helgen i mars. En kall nattsångarexkursion genomfördes i en annars mycket varm period 

under försommaren och det påverkade naturligtvis fågeltillgången. Utflykter till bl.a. 

Hjälstaviken och Ekeby våtmark samt en sträckräkning i Nyköping genomfördes. Likaså 

deltog vi i fasta programpunkter som Euro birdwatch och Fågeltornskampen. En aktivitetsdag 

genomfördes i april med städning i och runt Tornstugan. 

 

Inneaktiviteterna drog mycket folk under året. Jan-Eric Hägerroth visade bilder och pratade 

om fjälluggleprojektet vid en innekväll i november och bildvisningen i december lockade som 

vanligt mycket folk. Årsmötet i mars följdes av en bildvisning från Ghana av ordföranden. 

Vidgar vi perspektivet så deltog medlemmar även på Föreningen Sörmlands ornitologers 

bägge programpunkter: Årsmöte i februari och höstkonferens. Tisdagsgruppen hade sina 

regelbundna träffar och nybörjarkurser hölls på onsdagkvällar under året. 

Vid Näsnaren guidade medlemmar i föreningen handikappföreningen och SPF Björkvik, 

liksom medlemmar ur Tärnan. Några medlemmar var även med som guider som en slags 

”pensionsgåva” för en ny medlem. I juni åkte flera medlemmar ut till en medlems torp och 

inventerade det på fåglar och annat. 

Öppet hus i Tornstugan hölls under två söndagar på våren och två på hösten. 

 

Under sommaren nåddes vi av det mycket tråkiga beskedet att vår förre ordförande Agne 

Swenzén avlidit efter en tids sjukdom. Agne var mycket aktiv och engagerad i föreningen och 

satt i styrelsen många år, även när han inte var ordförande. Han kommer att vara mycket 

saknad. 

 

Under året hölls 8 styrelsemöten + årsmötet. I styrelsen satt under året Krister Aronsson 

(ordförande), Ulrika Ahlblom, Leif Carlsson, Lillemor Däckfors, Monica Jansson Hasse 

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

 

Leif Carlsson genomgick en kurs i föreningsteknik och ordföranden deltog i SOF/Birdlife 

Swedens årsmöte på Bohus-Malmön, Bohuslän 

 

Två matningar hölls igång under året, vid Ramsjöhult och Tornskogens parkering. Antal 

betalande medlemmar var 88- något färre än året innan. Hemsidan har varit aktiv och hållts 

igång väl av webbmaster Gunilla Carlsson 

 

Fågelmässigt får väl året ses som ganska bra ur raritetssynpunkt. Två rödhuvade dykänder 

rastade i Näsnaren under några dagar, 7 ägretthägrar fanns samtidigt vid Lilla Näsnaren en 

dag i oktober, men tyvärr hann bara ett fåtal dit för att se dem. Ett par skådare fick kryssa 

dammsnäppa vid Sjöholmskärret, en gåsgam rapporterades från Katrineholms kommun,  och 

det fanns bud på en rödstrupig sångare vid Stensjön. Under våren var artrikedomen i Näsnaren 



 

 

ganska hög och bl.a.gråhakedopping, svarthakedopping och årta fanns ungefär samtidigt med 

de röduvade dykänderna. På försommaren hördes småfläckig sumphöna vid Valla viltvatten, 

en art som inte är årlig i kommunen. Salskrakarna hämtade sig från bottennoteringen 2017 

och över 500 kunde vide ett tillfälle beskådas från tornet i Lilla Näsnaren. 

 

Slutligen har föreningens medlemmar också röjt en hel del sly runt Tornstugan och spången 

vid Vännevad. 
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