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Verksamhetsplan för år 2018 

 

Naturskyddsföreningen i Motala (föreningen) ser som sin uppgift att 

 verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för 

naturen och dess värden, 

 verka för att människans samhälle och dess verksamhet anpassas 

efter naturens förutsättningar, 

 väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård 

samt verka för skydd och vård av värdefull natur. 

Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för 

naturskydd och miljövård, som strävar efter ett hållbart samhälle i balans med 

naturen och jordens resurser. 

 

Föreningen ska vara en naturlig mötesplats för alla naturintresserade och 

miljömedvetna motalabor. 

Föreningen ska värna om rena sjöar och vattendrag samt levande skogar. 

Föreningen ska arbeta för att den biologiska mångfalden bevaras. 

Föreningen ska arbeta före en hållbar energianvändning. 

Föreningen ska samarbeta med Studiefrämjandet och föreningar, som har natur- 

och miljöfrågor på agendan.  

Föreningen ska under 2018 i första hand fokusera på aktiviteter kopplade till 

Soldatängen, värna den biologiska mångfalden genom att arrangera olika 

aktiviteter och sprida information samt vårda befintliga medlemmar samt rekrytera 

nya till föreningen.   

Föreningen har som mål att, så långt de ekonomiska och personella resurserna 

medger, genomföra följande aktiviteter: 

 Hålla en kretsstämma enligt stadgarna 

 Göra informationsinsatser via sociala media och hemsidan 

 Bevaka samt påverka kommunala beslut gällande 

samhällsplanering, transporter mm. 

 Besvara remisser 

 Delta i samråd 

 Vara representerade på läns- och riksnivå 

 Verka för en miljövänligare konsumtion bl.a. under Miljövänliga 

Veckan 
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 Ordna återkommande aktiviteter såsom De Vilda Blommornas Dag, 

Valborgsmässofirande på ängen samt vår- och höstträffar vid 

fågeltornet i Tycklingeviken utanför Vadstena 

 Sköta soldatängsområdet genom röjning, hamling, fagning och 

slåtter. Se till att markerna betas av nötdjur. 

 Göra ett höstprogram (2018) och ett vår- och sommarprogram 

(2019) 

 Arbeta med integration av nysvenskar. 

 Återuppbygga sista delen av gärdesgården mot skogen. 

 Planera för en naturstig på Soldatängen 

 Samarbeta med andra föreningar med liknande inriktning. 

 Genomföra aktivitet i samband med Biologiska mångfaldens dag 

den 22 maj 

 Bevaka valet 2018 

 

 


