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Lennart Hermansson, revisorssuppleant 

Valberedning
Peeter Päts

Antal medlemmar
Föreningen hade 670 medlemmar 2014
medlemmar, 345 familjemedlemmar och 1 ständig medlem.
under året.

Sammanträden
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.

Föredrag och exkursioner
Under året var 11 aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för 
barn. (Inom parentes anges antalet deltagare):

 2014-01-04 Vintervandring (12)
 2014-02-08 Spår i naturen (6)
 2014-02-18 Årsmöte (11)
 2014-04-05 Klädbytardagen (
 2014-04-05 Orrspel, Svartedalen (7)
 2014-05-17 Naturmorgon på Stenungsön (12)
 2014-05-24 Dammexkursion,
 2014-06-14 Ranebolund (10)
 2014-08-18 Besök på Dahls Trädgård 
 2014-10-15 Projekt pilgrimsfalk 
 2014-12-06 Julmarknad på Stenungstorg (16 holkar sålda

Eva Andersson
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Intresserade ombeds höra av sig till styrelsen 
Olle Arvids
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Föreningen hade 670 medlemmar 2014-12-31 (605 år 2013). Av dessa är 325 huvud
medlemmar, 345 familjemedlemmar och 1 ständig medlem. Sålunda en signifikant ökning 

Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 11 gånger. 

Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.

aktiviteter planerade. Aktiviteterna var i görligaste mån anpassade för 
parentes anges antalet deltagare):

(12)
(6)

Klädbytardagen (80)
Svartedalen (7)

Naturmorgon på Stenungsön (12)
Dammexkursion, inställd pga inga deltagare
Ranebolund (10)

Dahls Trädgård – mitt i myllan (11)
Projekt pilgrimsfalk – föredrag av Tommy Järås (15)

ad på Stenungstorg (16 holkar sålda)
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Utåtriktad verksamhet
 Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar
 Föreningsaktiviteter annonseras i ST
 Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se

till dem som anmält intresse (ca 150 st).
 Webmaster Anders Melin har överfört

fram av Riks.
 Ett antal av SNFs s.k. pluggannonser har publicerats i ST
 Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar. T.ex. 

tubkikare och litteratur
 Miljömärkning/certifiering av W

kretsens representant i detta arbete
 Eva Andersson och Peter Norrthon 
 En valenkät skickades ut till de partier som deltog i kommunalvalet och svar erhölls från 

Vänsterpartiet,folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna och 
Centerpartiet. Resultaten redogjordes på vår hemsida och 
en artikel i ST-tidningen.

Natur- och miljövård
 Föreningen har varit remissinstans i kommunala plan

naturvårdsärenden. 
 Grössbyn 1:34: Tidigare yttrande från 2008 modifieras av Maria H och ett flertal 

observationer av hasselsnok betonas. Marie S skickar in.
 Maria H har varit i kontakt med Gunilla Strömqvist, miljö

anledning av att vi vill bli bättre informerade om ärenden som t.ex. ansökan om dispenser 
för strandskydd.  I svaret från Gunilla (24/11) framhölls naturvårdsplanen och den 
framtida översiktsplanen (ÖP) som två ärenden där det behövs input från 
naturskyddsföreningen.

 Föreningen har 2014-03-21, 
Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i 
Bohuslän och Norra Älvsborgs
samrådsunderlag för planerad 400 kV
Stenkullen. Detta är en kraftledning som enligt förslaget från Svensk Kraftnät skulle 
passera delar av östra Svartedalen. 
mycket negativa inställning till denna föreslagna dragning.

 Debattartikel om strandskydd, skriven av Sverker Molander (
Naturskyddsförening) och undertecknad av Ulf Nilsson
Göteborgs-Posten 2014-04-10.

Ringmärkningsverksamheten vid Industriängarna
Ringmärkningsverksamheten har legat nere under detta år.

Fågelinventering enl. PMK (Projekt MiljöKontroll) modell
7 rutter inventerades under året.

Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar
Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen och i Sveriges Natur

stenungsund@snf.seoch medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut 
till dem som anmält intresse (ca 150 st).
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Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar. T.ex. 

Miljömärkning/certifiering av Willys stormarknad i Stenungsund. Caroline Olsson 
representant i detta arbete

Eva Andersson och Peter Norrthon har på styrelsens uppdrag arbetat med energifrågor.
skickades ut till de partier som deltog i kommunalvalet och svar erhölls från 

, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna och 
Centerpartiet. Resultaten redogjordes på vår hemsida och presenterades delvis genom 

Föreningen har varit remissinstans i kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- och 

Grössbyn 1:34: Tidigare yttrande från 2008 modifieras av Maria H och ett flertal 
observationer av hasselsnok betonas. Marie S skickar in.
Maria H har varit i kontakt med Gunilla Strömqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
anledning av att vi vill bli bättre informerade om ärenden som t.ex. ansökan om dispenser 
för strandskydd.  I svaret från Gunilla (24/11) framhölls naturvårdsplanen och den 
framtida översiktsplanen (ÖP) som två ärenden där det behövs input från 

21, tillsammans med naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, 
Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i 
Bohuslän och Norra Älvsborgs, återigen skickat in gemensamma synpunkter på 

ådsunderlag för planerad 400 kV-ledning mellan stationerna Skogssäter och 
Stenkullen. Detta är en kraftledning som enligt förslaget från Svensk Kraftnät skulle 

stra Svartedalen. Liksom i vårt tidigare yttrande 2013 uttrycktes vår
till denna föreslagna dragning.

d, skriven av Sverker Molander (ordförande Tjörns 
rening) och undertecknad av Ulf Nilsson å föreningens vägnar, infördes i 
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Sida 3 av 4

Ett programblad har producerats och skickats ut med post till alla medlemmar

och medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut 

till det nya format som tagits 

Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar. T.ex. 

illys stormarknad i Stenungsund. Caroline Olsson var 

med energifrågor.
skickades ut till de partier som deltog i kommunalvalet och svar erhölls från 

, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Nya Moderaterna och 
presenterades delvis genom 

och 

Grössbyn 1:34: Tidigare yttrande från 2008 modifieras av Maria H och ett flertal 

och hälsoskyddsinspektör, med 
anledning av att vi vill bli bättre informerade om ärenden som t.ex. ansökan om dispenser 
för strandskydd.  I svaret från Gunilla (24/11) framhölls naturvårdsplanen och den 

tillsammans med naturskyddsföreningarna i Ale, Kungälv, 
Lerum, Stenungsund och Trollhättan samt Naturskyddsföreningens länsförbund i 

skickat in gemensamma synpunkter på 
ledning mellan stationerna Skogssäter och 

Stenkullen. Detta är en kraftledning som enligt förslaget från Svensk Kraftnät skulle 
uttrycktes vår

ordförande Tjörns 
å föreningens vägnar, infördes i 



”Representation”
 Olle Arvids har varit kretsens 

Bohuslän) styrelse. 
 Eva deltog 2014-01-24 vid en workshop arrangerad av Kemiindustriklustret om 

hållbarhetsaspekter kring fjärrvärme och utnyttjande av industriellt restvärme.
 Olle var på kretskonferens i Tiveden 24

Föredrag om bl.a. hållbart skogsbruk och rovdjur.
 Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks 

styrelse. Viktiga frågor: Avverkning i Svartedalen
 Thomas Myremark är kretsens representant i kommunens kalkningsgrupp. 

Styrelsen

Olle Arvids har varit kretsens representant i Länsförbundets (Naturskyddsföreningen i 

24 vid en workshop arrangerad av Kemiindustriklustret om 
hållbarhetsaspekter kring fjärrvärme och utnyttjande av industriellt restvärme.

kretskonferens i Tiveden 24-26 oktober med temat den svenska skogen. 
Föredrag om bl.a. hållbart skogsbruk och rovdjur.
Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks 
styrelse. Viktiga frågor: Avverkning i Svartedalen.
Thomas Myremark är kretsens representant i kommunens kalkningsgrupp. 
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