
 
Verksamhetsberättelse  för                
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2012 
 

 
 
Styrelsen har under 2012 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 
    
    
Antalet medlemmar har under året varit 258 
 
ÖNF har under året haft 7 styrelsemöten (5 på Öckerö, 2 på Grötö)  samt därutöver 
kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 20 mars i lilla salen, Öckerö bibliotek 
 

      Efter stämman avtackades avgående ledamöter, Gunnar Dannjé (som var med och 
startade ÖNF) samt Ulla-Gun Svensson, Gillis Svensson och Jan Svensson med fina 
tacktal samt jättefina blommor 

 

 Inger Standár-Björkman visade fantastiska bilder samt berättade om sin resa i ”det 
vilda Kenya” 
 

Riksstämman hölls den 16-17 juni i Falkenberg 
ÖNF hade skickat in en motion om att begränsa antalet mandatperioder för 
ordförande och hade nominerat Karin Aström till ordförande. 
Erland Svenson från Tanums Naturskyddsförening deltog i stämman för ÖNF och 
bevakade ”våra” frågor på riksstämman 
 

Studiefrämjandets årsmöte hölls den 28 mars i Partille 
Från ÖNF deltog Inger Standár-Björkman 
 
 
ÖNF har även varit representerat i följande: 
 

Arbetsgrupp, Öckerö centrum 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med Lysekil, Orust, Strömstad Naturskyddsföreningar 
 

Länsstämman i Göteborg 28 april, från ÖNF deltog Boel 
 

Havsnätverkets möte på Universeum, Göteborg, våren 2012, Boel deltog. 
 

Samråd om vindkraftverk i Gbgs hamninlopp, deltog i 2 samråd skickade in synpunkter. 
 

Kretsstämma i Fristad 16-17 november, från ÖNF deltog Boel Lanne och Emma 
Söderlund 
 

Höstkonferensen 23-25 november i Stockholm, från ÖNF deltog Boel Lanne 
 

Boel Lanne är styrelseledamot i Bohuskustens vattenråd, representerar där  
Naturskyddsföreningen i Bohuslän  
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Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

Öckerö centrum, arbetsgrupp, ca 6 möten, Inger eller Boel deltog 
 

Möte med planarkitekterna Susann Härenstam m fl på 
Samhällsbyggnadsavdelningen, Öckerö kommun, 28 februari.  
 

Möte med renhållningsansvarig Tomas Wijk, våren 2012. 
 

 
Pågående projekt: 
 

Strandskyddsprojekt; Tillsammans med Orust, Strömstad och Lysekils-
Munkedalskretsen har vi fått 17 000 kr från riks för att under ett år bevaka samtliga 
dispenser i kommunerna Öckerö, Orust, Strömstad och Lysekil. Medel behövs bl a till 
resor i samband med inspektioner och domstolsförhandlingar. De kretsarna skall 
tillsammans bidra med 10 000 kr. Till projektet har under 2012 Strömstad anslutit sig 
och dessutom har projektet förlängts till sommaren 2013, bl a eftersom 
projektmedlen räcker längre än beräknat från början. Flera ärenden på Orust och i 
Lysekil har tagits till domstol. 
 

Aktualitetsprövning av ö-plan gjordes under 2012. ÖNF yttrade sig då vi anser att  
strandskyddet och att öppna sammanhängande marker är viktiga att beakta samt att  
även vattnet bör planeras bättre. (Kommunfullmäktige beslutade strax före jul att ö-
planen helt skall göras om med start under 2013. Bl a måste kartmaterialet förnyas 
och digitaliseras. ÖNF avser att delta i det fortsatta arbete med ö-planen) 
 

Återskapande av naturbetesmark på NV Grötö fortskrider. Under sommaren och 
hösten gjordes avtal med samtliga markägare och strax före jul skickades ansökan 
om strandskyddsdispens in till kommunen. Markerna inspekterades av den person 
som vi vidtalat för att göra röjningsarbetena och som skall leasa får till oss. ÖNF står 
som projektledare och medel kommer att sökas från Jordbruksverket. 
 
 
Aktiviteter: 
 

20 mars, Årsstämma  
 

2 juni, utflykt till Vinga 
 

11 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  
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Övrigt: 
 

Miljöveckan har uppmärksammats 
 

Studiebesök i Knippla (1:47) för att bevaka strandskyddet 
 

Studiebesök på Grötö för att bevaka strandskyddet 
 
 
 

Öckerö i februari 2013  
 
 
 

 
…………………………………….                     …………………………………… 
Boel Lanne, ordf     Kenneth Carlsson, sekr 
 
 
 
……………………………………                     …………………………………… 
Ulla Hallqwist (v. ordf)                                     Lars-Erik Andréasson (Kassör) 
 
 
 
…………………………………….. 
Inger Standár-Björkman (studieorg) 
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