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Verksamhetsberättelse  för 
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2016 
 
Styrelsen har under 2016 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: Den siste december 2016 var vi 307 medlemmar inklusive 

familjemedlemmar (varav 157 var huvudmedlemmar). 

 
ÖNF har under året haft 4 styrelsemöten (3 på Öckerö, 1 på Björkö) samt därutöver 
regelbundna kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 9 mars på föreningsgården, Almedalen 

 
ÖNF har även varit representerat i följande sammanhang: 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med flera kretsar längs Bohuskusten 
 

Rikstämman i Norrkäping 18-19 juni; Boel och Emma representerade ÖNF 
 

Ulla o Kenneth deltog 6 augusti i Västerhavsvecka på Björkö med en utställning om ”marint 
skräp” där även filmen ”Strömmar av plast” + 4 andra filmer på samma tema visades och där 
det var ca 1500 besökare. Lotteri med böcker som vinst inbringade 400 kr 
 

Kretskonferensen i Hjo 29-30 oktober; Boel representerade ÖNF 
 

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

”Barnens hav” en utbildning av lärare ang. marin miljö som hölls på Knippla 17 augusti 

 
Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

ÖNF har varit med att framställa en ”Naturguide” över kommunen 
 

Kontakt med Länsstyrelsen ang. ”Betesprojektet på Grötö” och hur fortsatt stöd till 
betesprojektet skall kunna fås 
 

Bevakat att strandskyddet efterlevs i kommunen 

 
Pågående projekt: 
 

Strandskyddsprojekt: Efter att ha varit ett 3-årigt projekt har nu strandskyddsverksamheten 
längs Bohuslän stöds nu detta arbete som arbetsgrupper inom länsförbundet normalt stöttas, 
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med max 5 000 kr/år. Med tanke på den uppmärksamhet som nu ges havsmiljön, t ex genom 
den resolution FN den 25 december 2015 antog rörande hållbara hav, anser ÖNF det väsentligt 
att skydda speciellt alla grunda havsområden som har potential att hysa ålgräs. 
 

Återskapande av naturbetesmark, ett projekt som drivits sedan våren 2013 på NV Grötö 
avslutades och slutredovisades under våren 2015. Vi har nu fått medel för att fortsätta betet i 
minst 5 år till 

 
Aktiviteter 2016: 
 

Kretsstämman var 9 mars 
 

Blomstervandring på Björkö var 12 juni, gästades av Håkan ”Linné” Olsson 
 

Blomstervandringar på Rörö och i Ersdalen, Hönö, 4 st 
 

Utflykt till Vinga erbjöds medlemmar, men inte tillräckligt antal anmälde sig 
 

Västerhavsveckan 6 augusti 
 

Vi anordnade flera slåtterdagar med liekurs och en guidad visning på Grötö under sommaren 
 

 
Övrigt: 
 

Under året har mail till medlemmar skickats 3 gånger. I samband med detta har maillistan 
uppdaterats genom att vi ringt till medlemmar. 
Hemsidan har skötts av Emma Söderlund. 
 
 
 

Öckerö i februari 2017 
 
 
…………………………………….                     …………………………………… 
Boel Lanne, ordf     Kenneth Carlsson, sekr 
 
 
……………………………………                     …………………………………… 
Ulla Hallqwist (v. ordf)                                     Lars-Erik Andréasson (Kassör) 
 
 
……………………………………..                  ……………………………………… 
Inger Standár-Björkman (studieorg)              Emma Söderlund 


