VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
MEDLEMMAR
Föreningen är en krets av Naturskyddsföreningen. Kretsens medlemsantal är
736 personer (810), varav 260 (345) har familjemedlemskap. Föregående års siffror
inom parentes.
STYRELSEN
Styrelsen har under året utgjorts av Kim Blomster ordförande, Thomas Ögren
vice ordförande, Lave Thorell sekreterare, Mats Knutsson kassör samt
ledamöterna Marta Årnell, Susanne Björk och Karl-Anders Odelius. Styrelsen har
inga suppleanter.
Under året mellan årsmötena har styrelsen haft fyra protokollförda
sammanträden.
Revisor under året har varit Eivind Skoog och suppleant Ingvar Hellberg.
ÅRSSTÄMMA
Föreningen hade kretsstämma den 10 mars i Fridaskolan i Vänersborg och cirka
20 medlemmar närvarade. Föreningen bjöd på soppa med tillbehör.
Efter årsmötet visade Mats Andersson, Sollebrunn, bilder från Risvedens
naturreservat och höll ett uppskattat föredrag, öppet även för allmänheten.
EKONOMI
Föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2020 redovisas separat.
Föreningens bankförbindelse är Swedbank.

ÅRETS AKTIVITETER
På grund av Coronapandemin har några av årets aktiviteter ställts in efter
rekommendation av Folkhälsomyndigheten och Naturskyddsföreningens
rikskansli.
Av nästan trettio planerade programaktiviteter ställde föreningen in dessa:
o Ugglekvällen på Halleberg (mars)
o Earth hour och klädinsamling i Plantaget (mars)
o Kläd- och prylbytardagen (mars)
o Skräpplockardag vid Holmängen (april)
o Föredrag om levande skogar (nov)
o Adventsvandring till Grinnsjö (dec)
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Istället har Vänersborgskretsen varit delaktig i fler sommaraktiviteter i Grinnsjö
naturreservat än vanligt. Lillåstugan har också inneburit flera utomhusaktiviteter under året. Totalt har våra aktiviteter under 2020 haft nästan 400
deltagare.
Våra aktiviteter sker alltid i samverkan med Studiefrämjandet Fyrbodal.
Föredrag
Trots pandemin har ändock tre föredrag genomförts:
o

Torsdag 6 februari återkom Gunnar Sporrong till Vänersborg och höll
återigen ett uppskattat astronomiföredrag. 35 personer deltog. (entréavgift)

o

Tisdag 10 mars, efter kretsstämman, berättade Mats Andersson om sina
bilder och tankar från vandringar i Risvedens naturreservat under ett år. 21
personer deltog. (entréavgift)

o

Lördag 24 oktober, medarrangör till Justine Lagache föredrag om biologisk
mångfald i den egna trädgården. Justine är författare till årets bok 2019,
Naturligtvis! och föredraget ingick i Västra Götalandsegionens
hållbarhetsvecka. 15 personer deltog på plats i Vargön och ytterligare cirka
20 personer tittade på Studiefrämjandets livesändning via Facebook. (fri
entré)

TEMAGRUPPERNA
En stor del av föreningens verksamhet planeras och genomförs av temagrupper
inriktade på föreningens prioriterade områden.
Vandrings- och fältstudiegruppen
Gruppen arrangerar utflykter och vandringar med fältstudier på olika ställen i
vår region. Sammankallande är Thomas Ögren. Under 2020 har 5 aktiviteter
genomförts med 75 deltagare.

Dag
Söndag
Söndag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
10-maj
17-maj
14-jun
19-sep
25-okt

Aktivitet 2020
Lyssna på fåglar vid Holmängen
Heldagsvandring Väktorsjöarna, Hjärtum
De Vilda Blommornas Dag
Kroppefjäll Svingsjön
Lav- och mossutflykt i Dalbobergen

Deltagare
9
16
23
7
20
75

Handla miljövänligt-gruppen
Samordnare för gruppen är Susanne Björk och Britt-Marie Karlsson.
2020 präglades av Coronapandemin så Kläd- och prylbytardagen sista helgen i
mars ställdes in helt.
Miljövänliga veckan, alltid vecka 40, genomfördes dock som en digital kampanj
istället för fysiska arrangemang.
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Miljövänliga veckan år 2020 var tredje och sista året med temat ”Ta vara på det vi
har” och här är några axplock från den digitala kampanjen.
o
o
o
o
o
o

Lördag 26 september publicerade vi ett pressmeddelande på vår hemsida,
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/2020/09/25/miljovanligaveckan/ som vi även delade till vår Facebooksida.
Söndag 27/9 presenterade vi Vänersborgs nya Kretsloppspark och länkade
till kommunens hemsida.
Måndag 28/9 tipsade vi om Naturskyddsföreningens webbsida
www.fixagrejen.nu och detta inlägg sponsrade vi hela veckan, eftersom vi
inte genomförda några egna fysiska programaktiviteter under veckan.
Vi delade också riksföreningens nya filmer om TaGe-hylla och om att ha en
lånegarderob på jobbet. De finns på riksföreningens youtubesida:
Vi tipsade om att Fixare finnes, det vill säga hantverkare som kan reparera
och hjälpa oss att ge våra prylar längre livstid. Exempelvis skomakare,
mobilreparatörer, skräddare.
Den 2 oktober publicerade Britt-Marie ett inlägg om hur man lagar
punktering på cykeln
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/2020/10/02/miljovanligaveckan-fixa-din-punka-sjalv/

I samarbete med Röda Korset i Vänersborg och deras butik på Sundsgatan
presenterades budskapet ”Länge leve prylarna” på ett fint sätt.
Affischen ”Fixa mobilen” fick pryda skyltfönstren i butiken Mobilbanken på
Edsgatan i centrum, både under Miljövänliga veckan och en lång tid framöver.
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Lillåstugan
Sedan i maj 2020 hyr föreningen Lillåstugan av Vänersborgs kommun. Läget vid
Bruksvägen mellan mellan Vänersborg och Vargön, nära till både 62:ans och
65:ans bussar, innebär bra tillgänglighet för både medlemmar och allmänhet.
För stugans skötsel, liksom för planering och genomförande av aktiviteter kring
Lillån svarar Stuggruppen med Kim Blomster, Thomas Ögren, Monica Andersson
och Thomas Johansson samt Lave Thorell, samordnare. I arbetet har även Marta
Årnell och Svante Carlbring medverkat.
Stugan har storstädats och möblerats. Kommunen har låtit installera en helt ny
kamin och även anslutit vedspisen, så att vi kan elda i båda eldstäderna.
Trädgården har fått en ansiktslyftning med ny grusgång och nygrävda rabatter,
som fyllts med vårlökar. Jorden, gruset och annat material får vi av kommunen
medan föreningen står för arbetet.
Hela sommaren och hösten har vi försökt vara på plats torsdagskvällar. Då har vi
kunnat möta medlemmar och övrig allmänhet, som stannat till vid stugan, med
information om föreningen och våra planer för Lillån. Vi har också genomfört ett
par uppskattade exkursioner i området för kommunens miljöstrateg, kommunekologerna med flera, och även inbjudit de politiska partierna till
informationsträffar.

Besökare vid Lillåstugan den 24 september. Marta Årnell, styrelseledamot, informerade
om Naturfalken-märket. Lave Thorell, stugvärd och sekreterare i styrelsen, såg till att
endast tillåtet antal personer samtidigt var inne i Lillåstugan.
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Programaktiviteter vid Lillån

Dag
Söndag
Söndag
Torsdag
Söndag
Lördag

Datum
26-apr
31-maj
24-sep
04-okt
17-okt

Aktivitet 2020
Möt våren vid Lillån, Önafors
Möt våren vid Lillån, Önafors - del 2
Öppet hus/lansering
Höstvandring längs med Lillån
Skräpplockardag vid Lillån/Önafors

Deltagare
20
2
25
14
5
66

Grinnsjötorp
Verksamhetsgruppen för Grinnsjötorp samordnas av Ann Olsson och gruppen
består av medlemmar från alla tre kretsarna som arrenderar torpet. Gruppen har
under 2020 haft 5 möten för planering och uppföljning. På grund av Coronarestriktioner har ingen kaffeservering skett inne i torpet under 2020.
För att försöka få fler medlemmar och allmänheten att upptäcka Grinnsjö
naturreservat genomförde föreningen tillsammans med Trollhättekretsen fler
aktiviteter under sommaren 2020, se de gröna raderna i listan.

Dag
Söndag
Söndag
Söndag
Torsdag
Lördag
Lördag
Söndag
Torsdag
Måndag
Söndag

Datum
03-maj
07-jun
12-jul
16-jul
25-jul
01-aug
02-aug
13-aug
17-aug
06-sep

Aktivitet 2020
Fagning
Firar Den Biologiska Mångfaldens Dag
Blomstervandring m Birgitta Lundqvist
Grinnsjön runt, vandring med Ola Selin
Trollsländor med Thomas Ögren
Fjärilsvandring med Thorulf Lundqvist
Ängens dag och slåtter med lie
Hässjning vid Grinnsjötorp
Fladdermusspaning med Thorulf L
Svampens Dag

Antal
7
22
18
22
5
9
25
12
16
44
180

Försäljning
I slutat av januari 2020 fick Naturskyddsföreningen Vänersborg e-post från
Sveaskog i där det framgick att de ville sälja Grinnsjötorp. En arbetsgrupp
bestående av Ann Olsson samt de tre kretsarnas ordföranden har under året
arbetat med den gemensamma linjen att motverka en privatisering av mark i
naturreservatet.
I september fick föreningen reda på att Länsstyrelsen överklagat Lantmäteriets
beslut om en avstyckning av grannfastigheten ”Luffebo” inom reservatet. Markoch Miljödomstolen gick på Länsstyrelsens linje och avstyckningen hävdes.
Sveaskog drog då tillbaka erbjudandet om köp av Grinnsjötorp och erbjöd våra
föreningar att få fortsätta hyra. Förhandlingar om hyreskontakt pågår in på år
2021.

5

Sökt LONA-bidrag
I årsskiftet 2019/2020 medverkade Naturskyddsföreningen Vänersborg via
verksamhetsgruppen till att Vänersborgs kommun skickade in en LONAansökan till Länsstyrelsen. Ansökan handlade om planer för uppdaterad
information på plats och utrustning för verksamhet kring biologisk mångfald.
I december 2020 kom bifall från Länsstyrelsen för att genomföra planerna under
2021.
STUDIECIRKLAR
Naturfotogruppen
Studiecirkeln samordnas av Ingemar Sunnerdahl och gruppen består av
8-10 personer. 2020 inleddes med en fotoutställning på Vänersborgs bibliotek, se
bild, som uppmärksammades både av besökare och lokaltidningen TTELA.

Under våren skedde fem möten hos Studiefrämjandet, där gruppen visade bilder
och delade sina synpunkter och bildkritik med varandra. Ett tillfälle innehöll
inspirerande besök av Håkan Olsson, Trollhättans fotoklubb, om framför allt
landskapsfotografi.
Därefter gjorde sig Coronapandemin mer påmind och från slutet av mars
träffades gruppen för utflykter istället. Gruppen besökte älvrummet i Trollhättan,
Holmängen, Viksängen två gånger, Ryrhalvön i Dalsland, Hunneberg och
Rotennässjöarna i Dalsland och oftast med nästan full medlemsstyrka.
Under hösten har fyra träffar genomförts; Holmängen, Roddklubben (inomhus)
Dalaborg och Lillån/Brinkebergskulle.
Fixa grejen!
Cirkelledare är Susanne Björk och gruppen, cirka 10 deltagare, håller till i
slöjdsalarna på Fridaskolan. Däremot har inga träffar genomförts under 2020 på
grund av Coronapandemin, men gruppen hoppas att starta cirkeln igen under
hösten 2021.
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Skörda regnvatten
Cirkelledare var Inger Rölland och efter första träffen den 12 mars valde gruppen
på 5 personer att genomföra resterande träffar på distans på grund av
Coronapandemin. Följande träffar skedde då via telefon och mejl, med hemarbete
däremellan.
Samtliga deltagare var mycket nöjda med kursmaterialet, då boken och
studieplanen för cirkeln väckte många intressanta samtal. Sommaren bjöd också
på rikligt med regn i perioder och gruppen fick testa sina nyvunna kunskaper.
ÖVRIGA GRUPPER
Programgruppen
Gruppen har i vanlig ordning tagit fram ett vår- och sommarprogram samt ett
höst-och vinterprogram. Sammankallande har varit Marta Årnell och deltagare
är styrelseledamöter.
Webbgruppen
Föreningens webbgrupp ansvarar för föreningens hemsida och Facebooksida.
Britt-Mari Karlsson är föreningens webbredaktör och sammankallande för
gruppen. Under året har gruppen även skickat månadsmejl till alla medlemmar
med e-postadress för att presentera kommande månads aktiviteter och locka fler
besökare.
SAMVERKAN
BIS (Bergsintressenter i Samverkan)
BIS (Bergsintressenter i Samverkan) och Stiftelsen Bergagårdens arbetsgrupp är
samarbetsgrupper för intressenter/föreningar verksamma på Halle- och
Hunneberg. Från Vänersborgs Naturskyddsförening har Verksamhetsgruppens
Thomas Ögren och Ann Olsson deltagit.
SLUTORD
Styrelsen framför till samarbetspartners och alla sina engagerade medlemmar
ett varmt tack för allt intresse, all hjälp och stöd under det gångna året.

Vänersborg i mars 2021

Styrelsen
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