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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds Naturskyddsförening 2020 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
2020-01-01 till 2020-03-03: 
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 
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 
 
2020-03-03 till 2020-12-31: 
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 
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Annonsering                                  Stefan Malm 
Mail-informatör                              Olle Arvids 
Web och Facebook                      Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se                    Caroline Olsson 
Media                                            Lina Blomstrand 
Kretsens representant i NiB          Karin Ekeborg 
Kontakt Studiefrämjandet              Stefan Malm 
Ombud Läns- och Riksstämma     Intresserade ombeds höra av sig till styrelsen   
 
Revisorer 
Lars Kastö, revisor 
Mats Karlsson, revisor 
Lennart Hermansson, revisorssuppleant 
Monica Rundin, revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Peeter Päts 
Anders Melin 
 
Antal medlemmar 
Föreningen hade 585 medlemmar 2020-12-31 (601 medlemmar år 2019). Av dessa är 353 
huvudmedlemmar och 232 familjemedlemmar. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 8 gånger. Av dessa har två skett virtuellt 
genom Microsoft Teams. Protokoll och andra handlingar läggs numera på molnet (Microsoft 
OneDrive) för lätt åtkomst. 
 
Ekonomi  
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse. 
 
Föredrag och exkursioner 
Under året arrangerades 11 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: 

• 4/1 Vintervandring Jordhammarsviken (10) 
• 8/2 Föreläsning om ”Fossilfria Pensioner” (14) 
• 3/3 Årsmöte (9) samt föredrag av Olle Holmstrand från Lerums 

 naturskyddsförening om ”Vatten i naturen” (16) 
• 28/3 Klädbytardag - Inställt pga Corona pandemin 
• 4/4 Orrspel i Svartedalen (15) 
• 16/4  Ugglekväll i Svartedalen (21) 
• 6/5  Naturmorgon på Stenungsön (8) 
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• 5/8  Fjärilsexkursion på Stenungsungön (7) 
• 12/9  Workshop: Vegetarisk utematlagning/friluftsmat (10) 
• 10/10 Holkbyggardag (8) 
• 1/12  Föredrag av Marie Stenseke: ”1 miljon arter i farozonen” (22). Virtuellt genom 

Microsoft Teams. 
 
Kretsen fyllde 40 år under året men firandet har skjutits upp tills vidare pga pandemin. 

 
 

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 236 gillamarkeringar. Medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till dem som anmält 
intresse (ca 220 personer). 

• Nu har kretsen även ett Instagramkonto. 
• 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. 
 
 
Natur- och miljövård 
Föreningen har varit remissinstans i nedanstående kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- 
och naturvårdsärenden:  

• Översiktsplan för Stenungsunds kommun. Våra kommentarer skickades in 2020-04-
20 där vi bland annat betonade vikten att bevara, utveckla och tillgängliggöra de 
grönområden som finns i anslutning till tätorterna.  

• Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsplan: Vi tog upp betydelsen att 
kollektivtrafiken främjas liksom åtgärder för att underlätta för cyklister (2020-09-30 ). 

• Asfaltsverk vid motorbanan på Furufjäll (Hammar 1:9). Vi förklarade i ett yttrande 
2020-10-02 att vi motsätter oss placeringen av ett asfaltverk vid Furufjäll.  

• Nytt resecentrum för Stenungsund: Vi förklarade 2020-10-21 att vi anser att inga 
beslut om resecentrum vid Stenungstorg bör tas innan tillförlitliga åtgärder för att 
säkra bebyggelsen vid ökad påfrestning vid kommande klimatförändringar har 
presenterats. 

• Hasselhöjden (Kopper 2:1 med flera): I yttrandet daterat 2020-11-16 framhöll vi att 
lämpligt val av byggmaterial och installation av solceller kan bidra till att minska 
utsläppen av växthusgaser. 

• Planerad återvinningscentral vid Stora Höga: Flera yttranden har inlämnats. 
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• Utbyggnad av Strävlidens avloppsreningsverk: Utsläppen till Askeröfjorden måste 
noga bevakas (2020-12-02). 

• 2013 protesterade vi tillsammans med andra lokala kretsar mot den planerade 400 
kV luftledningen mellan Stenkullen (Trollhättan) och Skogssäter (Lerum). Svenska 
Kraftnät avsåg att dra denna ledning över Bredfjället och genom östra delen av 
Svartedalen (över Stendammen). Detta projekt har nu ersatts av projektet Ingelkärr – 
Skogssäter. Förslag till sträckningen mellan Ingelkärr (öster om Nödinge) och 
Skogssäter presenteras i kommande utredning. Det innebär att sträckningen över 
Stendammen inte längre är aktuell. Anledningen är att Länsstyrelsen förklarade att 
passage genom Bredfjället inte kan godkännas. 

• Våtmark i Ödsmål: Kommunen söker pengar för restaurering av en mindre mosse vid 
Näs, Ödsmål. Kretsen medverkar genom att bidra med 35 000 kr som mottagits från 
riksföreningen. 

 
 
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 (ständigt aktuellt) samt vindkraftverk 
vid Dalen (projektet avblåstes utan att några kraftverk restes) 
 
 

Styrelsen 
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