
Årsberättelse för det gångna året 21/22

Medlemmar
Antal betalande medlemmar i år hittills endast 100 (jämfört med föregående år 277).

Styrelsemöten
Föreningens styrelse har bestått av 9 ledamöter.
Vi har haft 8 styrelsemöten och ca 4 arbetsmöten därtill
På grund av coronapandemin har vissa möten varit digitala.

Styrelsearbete under verksamhetsåret - yttre tjänst

Steninge fick en julgran som vi tackar familjen Strömblad för.

Plaketter med namn från Alf Hambes texter sitter nu på de fem bänkarna på
stranden.

En skylt berättar nu om att eken på midsommarängen är registrerad i Artportalen
(SLU Artdatabanken) som ett träd med högt bevarandevärde.

Historisk vandring med Tomas Tillberg 7/11 - uppskattat med många deltagare. Vi
blev guidade över historisk mark kring Steninge kyrkby med många fantastiska
berättelser från förr.

“Steninge blommar”
Syftet är att inspirera människor i Steninge att ge mat, bostad, vatten och bra miljö till
våra pollinerande insekter. Vi värmde upp med Tipspromenad 2 helger under
våren.
9/4 höll jag själv en föreläsning på Skipås gemensamhetsanläggning om varför det
är så viktigt att hjälpa våra pollinerande insekter och hur vi kan göra det nära där vi
bor.
Dialog har förts med trafikverkets biolog. Inventering av växter längs kustvägen
utlovad under sommaren. Trots detta klipptes vägkanterna i juni. Men - före det
grävdes lupinerna upp! Kommunen har, liksom förra året lovat att klippa sent. Vi har
börjat dela ut en Checklista för den egna trädgården och man kan anmäla sig genom
ett google-dokument via hemsidan.

17/2 drog vi igång städning längs med vägarna i Steninge.



1/5 gick Strandstädningen av stapeln som vanligt. Mycket fynd och ca 20 deltagare
per gång.

Steningedagen 6/6 - Firande av att föreningen fyllt 50 år:
2022 var första gången som Steninge Natur- och Miljöförening höll i Steningedagen -
vi passade på att fira att det var 50 år sedan föreningen grundades. Det var
välbesökt. Vi tog tillfället i akt för att berätta för människor om vår förening och vårt
projekt “Steninge Blommar”. I år valde vi att bjuda på tårta och kaffe. Frukost med
lokala produkter till självkostnadspris gick jämnt ut.

Dagen började med flagghissning och fanfar av Anders D’s och musikskolebarn.
Sedan kunde barn delta i Krabbfiske-tävling där Taino och Astrid lade extra vikt på
“djur-etik”. Minigolfturnering med Anders T som arrangör. Tack Kerstin och Stellan för
att ni bjuder alla. Tårt-tävling hölls av Ida. Station för insektshotell fixade Anders D´n.
Elsa och Alva rättade tipspromenad. Kajsa skötte ponny-ridning. Invigning av
bänkarnas skyltar med stämningsfull sång av Ann-Louise och ord av Johan. Kyrkan
hade växtloppis. Trädgårdsvisning styrdes upp av Ewa. Priser bland annat från
Steninge Glashytta.

Midsommarfirandet kunde till mångas glädje åter hållas! Som föregående år har
musiker och lekledare fakturerat föreningen för sin insats. I år fick vi hyra
musikanläggning.

Inre tjänst och kommunikation:

Facebookgruppen “Steninge Natur- och Miljöförening” bytte namn till “Händer i
Steninge” och administreras inte längre av föreningen. Istället har föreningen en
Facebook-sida.

Kommunikation med medlemmar har skett med Vårbrevet, på hemsidan, på
våra två fysiska anslagstavlor och på Facebook.

Anslagstavlor -  i Skipås - ok att sätta upp en vid busshållplatsen enl. ök med Skipås
samfällighet. Den vid Göstas skall flyttas till Toa-huset enl ök. med Teknik- och
fastighetsförvaltningen - båda på att göra listan.

Aktiverade medlemmar utanför styrelsen/adjungerade arbetsgrupper:
Försökt i liten skala - familjen Fransson har lovat att fortsätta ta upp och sätta i
stegen på Storaskär.
Magnus Malmgren och Karin Andersson ställde upp när granen skulle ner. Tack!

Cykelparkering vid Göstas. Möten x2 och många mail med Teknik- och
fastighetsförvaltningen som anlade parkeringen på egen mark. I detta sammanhang



gjordes även en översyn av alla skyltar på stranden. Några samlades till en plats,
enstaka kunde plockas bort.

Byggavfall från gamla Steningeskolan dumpat i skogen. Ärende till Miljöförvaltningen
som kontaktat markägare. Då skräpet ännu inte, som utlovat, har använts till
vägfylldnadsmaterial före sommaren 2022, har vi lagt ett nytt ärende före semestern.

Fråga om gifter i marken från glasbruket? - Ny handläggare ska anställas under
detta år. Vi lyfter frågan på nytt till hösten.

Vatten. Statistik från LBVA. Inga bräddningar det gångna året i pump 404
(Klappebäcken). LBVA meddelar att de fortsätter filma VA-nätet men ärendet har
prioriterats ner.

Badstegen på Storaskär/ Badbrygga i södra viken - styrelsemöte 210920 diskussion
- ingen enhällighet i styrelsen. Valde att inte gå vidare med.

Fler fasta bänkar på piren – Frågat till Teknik- och fastighetsförvaltningen. De visade
dokument som beskriver hur man vid pirens renovering, var överens om att hela
piren, förutom stegen i norra viken, skall skötas av föreningen. Inventering - 4 bänkar
finns redan på piren. Oklart vem som sköter dessa.

Vid pennan
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