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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds Naturskyddsförening 2019 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
2019-01-01 till 2019-03-05: 
Ordförande                               Thomas Myremark 
Vice ordförande   Karin Ekeborg 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare Caroline Olsson 
Postmottagare SNF Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen Thomas Myremark 
Medlemsregister SNF Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister  Stefan Malm 
Klimat och energi Eva Andersson 
Plan och tillstånd Karin Ekeborg 
Miljömärkning Caroline Olsson 
Annonsering                             Stefan Malm 
Mailinformatör                          Olle Arvids 
Web och Facebook                         Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se  Caroline Olsson  
Media Beroende på arten av ärendet  
Kretsens representant i NiB Karin Ekeborg 
Ombud vid länsstämman     Intresserade ombads höra av sig till styrelsen  
Ombud vid Riksstämman    Intresserade ombads höra av sig till styrelsen 
 
2019-03-05 till 2019-12-31: 
Ordförande                               Karin Ekeborg 
Vice ordförande   Per Anders Ternevall 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare Caroline Olsson 
Postmottagare SNF Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen Karin Ekeborg 
Medlemsregister SNF Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister  Stefan Malm 
Klimat och energi Eva Andersson 
Plan och tillstånd Karin Ekeborg 
Miljömärkning Caroline Olsson 
Annonsering                             Stefan Malm 
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Mailinformatör                          Olle Arvids 
Web och Facebook                         Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se  Caroline Olsson  
Media Beroende på arten av ärendet  
Kretsens representant i NiB Karin Ekeborg 
Kontakt Studiefrämjandet Stefan Malm 
Ombud vid länsstämman     Intresserade ombads höra av sig till styrelsen  
Ombud vid Riksstämman    Intresserade ombads höra av sig till styrelsen 
   
 
Revisorer 
Jan Fridén, revisor 
Petter Bergman, revisor 
Peter Norrthon, revisorssuppleant 
Lennart Hermansson, revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Peeter Päts 
 
Antal medlemmar 
Föreningen hade 601 medlemmar 2019-12-31 (650 medlemmar år 2018). Av dessa är 331 
huvudmedlemmar och 270 familjemedlemmar. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 9 gånger.  
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året arrangerades 15 aktiviteter av Stenungsunds naturskyddsförening. I listan 
återfinns även andra arrangemang där vi aktivt deltog. Aktiviteterna var i görligaste mån 
anpassade för barn. Inom parentes anges antalet deltagare: 

• 5/1  Vintervandring Jordhammarsviken, Stenungsund (16)  
• 31/1  Föredrag ”Ett hållbart liv” av Johanna Ståhl (30) 
• 5/3  Årsmöte med föredrag om lavar av Svante Hultengren (14) 
• 23/3  Orrspel i Svartedalen (25) 
• 27/3  Agenda 2030 samtal i Fregatten (5) 
• 6/4  Klädbytardagen i Fregatten (200)  
• 8/4  Föredrag av Eva Sanner på Mariagården (12) 
• 11/4  Ugglekväll i Svartedalen (7) 
• 27/4  Grodlyssning. Inställt pga vädret.   
• 18/5  Naturmorgon på Stenungsön (2) 
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• 5/6  Besök på Tångeröds ekoby på Tjörn (5) 
• 15/6  Familjedag på Mariagården 
• 27/8  Föredrag om elektronikavfall (3) 
• 7/9  Besök på Åbacka Trädgård (8) 
• 21-22/9 Skördemarknad i Sundsby 
• 29/9  Gårdsjödagen  
• 19/10 Holkbyggardag (9) 
• 22/10 Solelinstallationer och hållbara transporter (10) 
• 30/11 Prylbytardag (60) 
• 7/12  Julmarknad vid Willys (9 holkar) 

 
Utåtriktad verksamhet 
• Två programblad har producerats och skickats ut med post eller e-mail till alla 

medlemmar. 
• Föreningsaktiviteter annonseras i ST-Tidningen. 
• Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se, och www.facebook.com/snfstenungsund/ 

med 198 gillamarkeringar. Medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till dem som anmält 
intresse (ca 150 personer). 

• Föreningen har ett antal inventarier för utlåning till föreningens medlemmar, t.ex. 
tubkikare och litteratur. 

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

• Eva Andersson har på styrelsens uppdrag arbetat med energifrågor. 
• Samarbete med Stenungsund, Tjörn och Orust FN-förening om Agenda 2030 med 5 

träffar med 7 deltagare per gång. 
• Naturfalken, Naturskyddsföreningens artkunskapsmärke, har tagit av ca 30 personer vid 

tre tillfällen. 
 
 
Natur- och miljövård 
Föreningen har varit remissinstans i nedanstående kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- 
och naturvårdsärenden:  

• Planerad återvinningscentral i Stora Höga.  Yttrande togs fram och skickades in 
2019-03-23. Här betonades närheten till Anråseån som är belägen inom i riksintresse 
för naturvård liksom möjligheterna för återvinningscentralen att fungera som en 
återanvändningscentral med återbruk och reperationscentral. 

• Detaljplan för Västanvindsgatan Stenung 3:282 och 2:234 som ska bebyggas av 
höghus. En yta på 340 m2 av Kulturhusparken kommer att tas i anspråk. Vårt yttrande 
daterat 2019-08-12 framhåller avsaknad av analys av det fyllnadsmaterial som utgör 
marken på detta område, minskning av Kulturhusparkens area, samt att det måste 
göras cykelvänligt. 
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• Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 1:66 m.fl. 
Inget yttrande skickades in denna gång, men vi har vid ett tidigare tillfälle framfört 
våra synpunkter. 

 
• Förslaget till Lokala avfallsföreskrifter 2020. Vårt yttrande från 2019-12-15 

poängterade att det måste det finnas mätbara mål för hur mycket avfallsoporna i 
kommunen skall minska varje år (zero waste). Till detta behövs broschyr och 
informationsmöten. 

 
Dessa yttrandet läggs numera ut på vår hemsida. 
 
Representation 

• Karin Ekeborg har varit kretsens representant i Länsförbundets styrelse 
(Naturskyddsföreningen i Bohuslän). 

• Thomas Myremark har varit kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks 
styrelse. Viktiga frågor: Avverkning i Svartedalen, vindkraftverk vid Dalen liksom 400 
kV kraftledning. 

• "Mer friluftsliv i skolan": Utbildningsdagar för lärare i utomhuspedagogik arrangerades 
25-26/9 i naturnära område i Stenungsund. Fokus på matlagning, konstruktion av 
vindskydd och utomhuslekar. Eva deltog under en dag som vår representant. 

• Årets regionala kretskonferens Skogens Värden, Åkulla, 11 - 13 oktober där Karin 
deltog. Diskussionsämnen: Det statliga Sveaskogs ägardirektiv som kräver lika stort 
vinst som hos de andra skogsbolagen.  
 
 
 
 

Styrelsen 
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