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Antal medlemmar 
Föreningen hade 592 medlemmar 2006-12-31 (553 år 2005). 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 11 gånger samt haft 2 arbetsmöten. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året var 15 aktiviteter planerade i programmet. Aktiviteterna är i görligaste mån anpassade för 
barn. (Inom parentes anges antalet deltagare): 
 
8/1 Vintervandring (7) 
1/2 Årsmöte med föredrag av naturfotografen Erik Malm (15) 
8/3 Ugglekväll (10) 
18/3 Uppsättning av fågelholkar (6) 
22/4 Kälkerön (14) 
20/5 Naturmorgon på Stenungsön (5) 
29/5 Holkkoll (9) 
1/6 Nattsångare, ett samarrangemang med Västkuststiftelsen (11) 
19/8 Vadare & Badare (4) 
2/9 Vandring på Säby (6) 
16/9 Vad jag finner i strandkanten (16) 
7/10 Miljövänliga veckan: Gröna gårdar (8) 
21/10 Fågelcentralen (11) 
11/11 Öringbäckar (18) 
2/12 Holkspikardag (10) 
 
Dessutom hölls Julmarknad 3/12 på Stenungs Torg vid innegatan. 
 



 2007-01-30 

Utåtriktad verksamhet 
• Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar 
• Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen och i Sveriges Natur 
• Föreningen har en välbesökt hemsida med närmare 5.200 besökare/år.  
• Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se och medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till 

dem som anmält intresse 
• Föreningen tog ”miljöpulsen” på partierna i kommunalvalet och publicerade resultatet i ST-

Tidningen 
• Ett antal av SNFs s.k. Pluggannonser har publicerats i ST-tidningen 
• Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar. T.ex. tubkikare och 

litteratur 
• Föreningen har skickat in en motion till SNFs riksstämma 
 
Natur- och miljövård 
Föreningen har: 
• Varit remissinstans i kommunala Plan-, Bygg-, Miljöskydds- och Naturvårdsärenden. Av alla 

ärenden som föreningen fått kännedom om har yttranden lämnats i följande fall: 
o Ansökan om förhandsbesked i Bråland 11:1, Lilla Skår 2:1, Halleby 2:2, Huveröd 1:32 

och Härgusseröd 2:3 
o Kommunal vattentäkt i Ålevatten 
o Strandskyddsdispens Huveröd 1:69 
o Kommunens förslag till ny Översiktsplan, ÖP 06, sista omgången 
o Samråd om ny klorproduktion på Hydro Polymers 

• Bevakat hyggesanmälningar tillsammans med Skogsstyrelsen 
• En kontaktperson i Kommunens Kalkningsgrupp 
• Varit aktiv (jobbat 20 timmar) i Kommunens arbetsgrupp för naturreservatsbildningen på södra 

Stenungsön.  
 
Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna 
Vid Industriängarna har under perioden maj – augusti standardiserad fågelfångst inom CES 
bedrivits vid 12 tillfällen. Årets resultat är lite bättre än 2005, 87 individer av 15 olika arter 
studerades under inventeringen. 
Höstmärkningen vid ringmärkarboden började den 12 juli och avslutades den 5 november. Totalt 
fångades det fågel under 63 mornar. 1935 fåglar nymärktes 2006, lövsångare var den art som stod 
för störst antal nymärkta, 405 fåglar, en god återhämtning efter ett par år av väsentligt mycket lägre 
individantal. Svarthätta, blåmes och talgoxe ringmärks under hösten i rekordantal. 
Under året har träd och buskar hamlats, ängsytor slagits, nätgator och dammar hållits öppna. 
126 olika personer har under hösten besökt verksamheten och tagit del av den samma. 15 
studiebesök har gjorts under hösten av skolklasser och föreningar där ringmärknings-verksamheten 
visats upp.  
Studiefrämjandet har fått en rapport om den verksamhet som omfattats av de aktiva i verksamheten. 
I Fåglar i Bohuslän 2 2006 har en artikel över 2005 års verksamhet publicerats. 
 
Fågelinventering enl. PMK (Projekt MiljöKontroll) modell 
9 rutter inventerades under året. 
 
”Representation” 
Olle Arvids har varit kretsens representant i Länsförbundets (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) 
styrelse. 
Anne-Maria Bardh har varit sekreterare i Länsförbundets styrelse. 
Monica Rundin har varit kretsens ombud till SNFs Länsstämma. 
Eva Andersson var kretsens representant på SNFs höstkonferens 15:e december. 
Lars Kastö har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks styrelse. 
Thomas Liebig har varit ledamot i Studiefrämjandet, södra Bohusläns styrelse. 
Några styrelsemedlemmar uppvaktade Naturcentrum AB på 20-årsdagen. 
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