
Öckerö  
 
Verksamhetsberättelse  för 
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2014 
 
Styrelsen har under 2014 bestått av: 
Ordförande Boel Lanne, Grötö  
V. ordf. Ulla Hallqwist, Björkö  
2:e vice ordf Emma Söderlund, Öckerö 
Kassör Lars-Erik Andréasson, Grötö 
Sekreterare Kenneth Carlsson, Björkö  
Utbildning Inger Standár-Björkman, Öckerö 
       
Antalet medlemmar har under året varit 300 st inklusive familjemedlemmar 
 
ÖNF har under året haft 5 styrelsemöten (2 på Öckerö, 1 på Grötö, 1 på Björkö, 1 telefonmöte) 
samt därutöver kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 24 mars i lilla salen, Öckerö bibliotek 
 

ÖNF har på Kretsstämman antagit Riks stadgemall för kretsar 
 

 Efter stämman visades filmen ”Green planet” 
 

 
ÖNF har även varit representerat i följande sammanhang: 
 

Arbetsgrupp, Öckerö centrum 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med Lysekil, Orust, Strömstad Naturskyddsföreningar 
 

Länsstämman 26 april, Naturhistoriska riksmuseet, med besök av riksordförandekanditaten Johanna 
Sandahl, Boel och Inger representerade ÖNF 
 

ÖNF utser Emma som representant i Länsförbundet Bohuslänsstyrelse 
 

Infokväll om det utvidgade strandskyddet Uddevalla 1 april, Boel representerade ÖNF 
 

Ulla o Kenneth deltog 2-3 augusti i Västerhavsvecka på Björkö med en utställning om ”marint 
skräp” där även filmen ”Strömmar av plast” visades och där det var ca 3000 besökare 
 

Kretskonferensen i Tiveden 24-26 oktober; Boel representerade ÖNF 
 

Höstkonferensen 7 november i Stockholm, från ÖNF deltog Inger Standár-Björkman 
 

Boel Lanne är styrelseledamot i Vattenrådet för Bohuskusten, representerar där  
Naturskyddsföreningen i Bohuslän  
 

Riksstämman hölls i Örebro, ÖNF lämnade en motion ang max 8 år som ordf för Svenska 
Naturskyddsföreningen. Motionen röstades ner. 
 

Blomstervandringar på Rörö och i Ersdalen, Hönö, 4 st 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2014, Öckeröarnas Naturskyddsförening sid 1(2) 



Verksamhetsberättelse 2014, Öckeröarnas Naturskyddsförening sid 2(2) 

 
Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

Boel och Lasse har varit på ett info.möte på Vingen ang. bussfält Gossbydal-Hjuviksrondellen. 
ÖNF har skrivit till Trafikverket och påpekat vikten av att busskörfält görs. 
 

Vi har lämnat svar ang. Naturvårdsplanen från kommunen 
.   

Vi har skickat ett skickat ett medborgarförslag till kommunen ang. att det bör finnas en 
”skräpcontainer” i Björkö hamn. 
 
Pågående projekt: 
 

ÖNF ordnade även i år en kläd- och bokbytardag. Vi lottade ut ett medlemskap i SNF. 
Arrangemanget uppskattades mycket men med färre besökare än förra året. 
 

Strandskyddsprojekt; Tillsammans med Orust, Strömstad och Lysekils-Munkedalskretsen har 
kretsen drivit ett projekt i 3 år där vi granskat de flesta strandskyddsdispenser som givits i 
respektive kommun. Vi har överklagat ett flertal av de dispenser vi ansett olagliga och vunnit 
flera. En summering av samtliga ärenden håller på att sammanställas. 
 

Återskapande av naturbetesmark, ett projekt som drivits sedan våren 2013 på NV Grötö är 
under avslutning och skall slutredovisas under våren 2015. Därefter skall kretsen söka medel 
för att fortsätta betet i minst 5 år till. 
 
Aktiviteter 2014: 
 

Kretsstämman var 24 mars, efterföljdes av filmen ”Green Planet” 
 

Klädbytardagen var 5 april på Öckerö bibliotek 
 

Blomstervandring på Björkö var 9 juni 
 

Vi anordnade slåtterdagar och flera guidade visningar på Grötö under sommaren 
 
Övrigt: 
 

Studiebesök på Grötö för att studera naturbetesmarken 
 

ÖNF har bevakat, hållbart kustliv för boende och turism 
Det skall bli obligatoriskt att planera hela kusten 
 
 
 
 

Öckerö i februari 2015  
 

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