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Verksamhetsberättelse för Stenungsunds Naturskyddsförening 2021 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
2021-01-01 till 2021-03-02: 
Ordförande               Karin Ekeborg 
Vice ordförande    Per Anders Ternevall 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare                      Caroline Olsson 
Postmottagare                      Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen                Karin Ekeborg 
Medlemsregister                   Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister      Stefan Malm 
Klimat och energi                          Eva Andersson 
Plan och tillstånd                           Karin Ekeborg 
Miljömärkning                                Caroline Olsson 
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 
 
2021-03-03 till 2021-12-31: 
Ordförande                               Lina Blomstrand 
Vice ordförande    Per Anders Ternevall 
Sekreterare Ulf Nilsson 
Kassör Stefan Malm 
Programsekreterare                      Ulf Nilsson 
Postmottagare                     Ulf Nilsson 
Kontakt mot kommunen                Lina Blomstrand 
Medlemsregister                   Stefan Malm 
Kommunens föreningsregister      Stefan Malm 
Klimat och energi                          Eva Andersson 
Plan och tillstånd                           Lina Blomstrand 
Miljömärkning                                Eva Andersson 
Annonsering               Stefan Malm 
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Mail-informatör                              Aktivitetsansvarig 
Web Lars Kastö 
Facebook                      Per Anders Ternevall 
stenungsund@snf.se                    Ralf Karlsson 
Media                             Lina Blomstrand 
Kretsens kontakt mot NiB      Monica Rundin 
Kontakt Studiefrämjandet              Stefan Malm 
Ombud Läns- och Riksstämma     Intresserade ombeds höra av sig till styrelsen   
 
Revisorer 
Petter Bergman, revisor 
Mats Karlsson, revisor 
Lennart Hermansson, revisorssuppleant 
Monica Rundin, revisorssuppleant 
 
Valberedning 
Peeter Päts 
Anders Melin 
 
Antal medlemmar 
Föreningen hade 573 medlemmar 2021-12-31 (585 medlemmar 2020-12-31). Av dessa är 
344 huvudmedlemmar och 229 familjemedlemmar. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under det gångna året sammanträtt 9 gånger. Av dessa har 6 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 7 aktiviteter av Stenungsunds naturskyddsförening, ett antal som är 
lägre än tidigare år pga covid 19 pandemin. I listan återfinns även andra arrangemang där vi 
aktivt deltog. Inom parentes anges antalet deltagare: 

• 2 mars - Årsmötet virtuellt (13) 
• 3 april - Orrspel i Svartedalen (15) 
• 14 april - Ugglekväll (16)  
• 22 maj - Naturmorgon på Stenungsön (4) 
• 2 oktober - Klädbytardag på Fregatten (125) 
• 18 oktober  - Konsten att hugga träd och ha skogen kvar - strömmad föreläsning av 

Mikael Karlsson vid invigningen av Hållbarhetsfestivalen (15) 
• 13 november - Andmorgon: Fågelexkursion till Kollungeröd vatten (10) 
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Utåtriktad verksamhet 
• Ett programblad har producerats och skickats ut med e-post till medlemmar. 
• Föreningsaktiviteter annonseras vid behov i ST-tidningen. 
• Föreningen kan nås via stenungsund@snf.se, Instagram via 

#stenungsundsnaturskyddsförening, www.facebook.com/snfstenungsund/ med  277 
gillamarkeringar. Medlemsinfo och nyhetsbrev skickas ut till dem som anmält intresse (ca 
220 personer). 

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

• Eva Andersson har på styrelsens uppdrag arbetat med energifrågor. 
• Kontroll av Bra Miljöval på Willys livsmedelsaffär gjordes av Eva Andersson. Rutinerna 

för Bra Miljöval har sedan ändrats varför kontroller är inte längre nödvändiga. 
• Vid en vandring i Hällskogen utanför Svartehallen diskuterade styrelsen hållbart 

skogsbruk med Peter Norrthon. 
• Grunden till framtida samarbeten med kommunen angående biologisk mångfald är lagd. 

Kretsen har fått en kontaktperson ur miljöförvaltningen på kommunen och tillsammans 
diskuterar vi gemensamma projekt för biologisk mångfald. Föreningen har exempelvis 
hjälpt till att uppmuntra och sprida information i sina kanaler om kommunens pilotprojekt 
med ängsblomster vid Nösnäs busshållplats och kommer att ha fortsatt kontakt framgent. 

 
Natur- och miljövård 
Föreningen har varit aktiv i nedanstående kommunala plan-, bygg-, miljöskydds- och 
naturvårdsärenden: 

• Planerad återvinningscentral vid Stora Höga: Föreningen har bevakat ärendet efter 
att ha lämnat in flera yttranden under tidigare år. 

• Stenung 3:3 Västergårds Allé detaljplan: Området mellan Västergårds Allé och 
järnvägen (platsen för de rivna tjänstebostäderna för Vattenfall) skall bebyggas med 
småindustrilokaler enligt en detaljplan från  2013. Föreningen motsätter sig dessa 
planer, har dialog med kommunen, skrivit insändare till ST-tidningen och ordnat 
namninsamling som skickats till kommunen. 

• Jordhammarsviken föreslogs av Länsstyrelsen som biotopskyddsområde. Vi lämnade 
in ett positivt yttrande. 

• Strandskyddet: En insändare undertecknad kretsarna i STO-området infördes i 
Lokaltidningen STO 2021-09-12. https://www.lokaltidningensto.se/%C3%A5sikt/sista-sommaren-vid-
favoritstranden-1.54624969 

• Våtmark i Ödsmål: En mindre mosse vid Näs, Ödsmål, restaureras under 2022. 
Kretsen medverkar genom att bidra med 35 000 kr som mottagits från riksföreningen.  

• I enlighet med ett förslag från en medlem vid förra årsmötet skickades en skrivelse till 
kommunen om betydelsen av blommande diken och ängar. 

 
Dessa yttrandet läggs numera ut på vår hemsida. 
 

https://www.lokaltidningensto.se/%C3%A5sikt/sista-sommaren-vid-favoritstranden-1.54624969
https://www.lokaltidningensto.se/%C3%A5sikt/sista-sommaren-vid-favoritstranden-1.54624969
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Representation 
• Thomas Myremark är kretsens representant i Rädda Svartedalens Vildmarks 

styrelse.  
 

Styrelsen 
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