
 
Verksamhetsberättelse  för                
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2011 
 

 
Styrelsen har under 2011 bestått av: 
Ordförande Boel Lanne, Grötö  
V. ordf. Ulla Hallqwist, Björkö  
Kassör Lars-Erik Andréasson, Grötö 
Sekreterare Kenneth Carlsson, Björkö  
Utbildning Inger Standár-Björkman, Öckerö 
Ledamöter  Gunnar Dannjé, Hönö 
   Ulla-Gun Svensson, Hälsö  
   Jan Svensson, Hälsö  
   Gillis Svensson, Hälsö 
   Margit Granberg, Hönö 
    
    
Antalet medlemmar har under året varit 284, varav 130 var familjemedlemmar 
 
ÖNF har under året haft 6 styrelsemöten (3 på Öckerö, 1 på Björkö, 1 på Vinga, 1 på 
Grötö)  samt därutöver kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 27 mars i Föreningsgården, Almelunden 
efter stämmoförhandlingarna så avtackades den avgående ordföranden 
 

Länsstämman hölls den 7 maj i Lysekil  
Från ÖNF deltog Lars-Erik Andréasson, Boel Lanne, Inger Standár-Björkman, Ulla-
Gun Svensson, Gillis Svensson  
  

Riksmötet hölls den 21-22 maj i Eskilstuna 
ÖNF hade ingen representant 
 

Studiefrämjandets årsmöte hölls den 22 mars på Gunnebo Slott 
Från ÖNF deltog Ulla-Gun Svensson, Gillis Svensson, Inger Standár-Björkman, Ulla 
Hallqwist, Kenneth Carlsson  
 
ÖNF har även varit representerat i följande: 
 

- Höstkonferensen 18 november i Stockholm, från ÖNF deltog Boel Lanne 
 

- Vindkraftutställning, anordnad av Göteborg Energi 
 

- Boel Lanne är representant i Bohusläns vattenråd 
 
Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

- Sudda-området: Vi har fortsatt synpunkter på planering och utformning av 
grönområdet 
 

- Långesand, vi har lämnat synpunkter på planering och utformning 
 

- Närbevakning av strandskydd i 3 kommuner, Öckerö, Lysekil och Orust 
 
Pågående projekt: 
 

Restaurering av naturbetesmark och äng på Grötö, 3 fjolårskalvar betade under 
sommaren i hagarna som stängslats av ÖNF. Ägare till djuren var ett flertal personer 
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på ön, och i oktober avlivades djuren på plats. Vi har alltså lånat ut vår utrustning och 
på sätt fått hjälp med att hålla ängarna öppna. 
 

Öppna landskap på Björkö- Projektet lever vidare tack vare stora insatser från många 
frivilliga 
Strandskyddsprojekt- Tillsammans med Orust och Lysekils-Munkedalskretsen har vi 
fått 17 000 kr från riks för att under ett år bevaka samtliga dispenser i kommunerna 
Öckerö, Orust och Lysekil. Medel behövs bl a till resor i samband med inspektioner 
och domstolsförhandlingar. De kretsarna skall tillsammans bidra med 10 000 kr. 
 
Aktiviteter: 
 

22 maj, utflykt till Vinga 
 

23 mars, vi visade filmen ”Underkastelsen” med efterföljande debatt om 
kemikaliesamhället. Debatten leddes av Pia Aspegren, samordnare av det 
rikstäckande kemikalienätverket. 
 

13 juni, blomstervandring på Björkö 
 

Juli, vandring i Ersdalen 
 

Två vandringar genomfördes under juli i naturskyddsområdet, Rörö 
 

Under hösten genomförde ÖNF en studiecirkel om de nya strandskyddsreglerna 
 

Våra aktiviteter har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet i Mölndal och 
Västkuststiftelsen och varit annonserade i Bohusnatur och på vår hemsida (Stämman 
annonserades i Torslandabladet på Länsförbundets bekostnad. 
 
Övrigt: 
 

Miljöveckan har uppmärksammats 
 

Studiebesök i Ersdalen för att kontrollera strandskyddet 
 

 
 
 
 

Öckerö 28 februari 2012  
 

 
…………………………………….                     …………………………………… 
Boel Lanne, ordf     Kenneth Carlsson, sekr 
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