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Verksamhetsberättelse för 
Öckeröarnas Naturskyddsförening, 2018 
 
Styrelsen har under 2018 bestått av: 
Ordförande Boel Lanne, Grötö  
V. ordf. Ulla Hallqwist, Björkö  
2:e vice ordf Emma Söderlund, Hönö 
Kassör Lars-Erik Andréasson, Grötö 
Sekreterare Kenneth Carlsson, Björkö  
Utbildning Inger Standár-Björkman, Öckerö 

      

  
Antalet medlemmar: Den sista december 2018 var vi 291 medlemmar inklusive 

familjemedlemmar (varav 150 var huvudmedlemmar).  

 
ÖNF har under året haft 5 styrelsemöten (4 på Öckerö, 1 på Björkö) samt därutöver regelbundna 
kontakter per telefon eller via e-mail 
 

Kretsstämman hölls 19 mars i Almelunden, Öckerö 

 
ÖNF har även varit representerat i följande sammanhang: 
 

Strandskyddsprojekt, tillsammans med flera kretsar längs Bohuskusten 
 

Länsförbundets årsstämma på Koön 21 april, Boel och Inger deltog.  
 

Deltog 4 och 5 augusti i Västerhavsvecka på Björkö med en utställning om ”marint skräp”  
där förskolebarn från Öckerö och Björkö gjort fina ”konstverk” av marint skräp som de hämtat på 
stranden, där även filmen ”Strömmar av plast” + 4 andra filmer på samma tema visades och där 
det var ca 70 besökare 
Där visades också en fin utställning från V:a Götalandsregionen, ”Havet igår, idag, i morgon” 
 

Vi har varit representerade på flera möten ang. Grötö Naturreservat 
 

Vi har deltagit i kretskonferensen i Smögen12-14 oktober genom Inger och Boel 

 
Kontakter med kommun och myndigheter: 
 

ÖNF har varit pådrivande ang. Grötö Naturreservat  
 

ÖNF har noga läst kommunens nya översiktsplan och vår inställning är att man skall ta större 
hänsyn till kommunens naturvärden så att de skyddas och bevaras för framtiden, se ÖNFs yttrande 
i bilaga 1 
 

ÖNF har deltagit i den obligatoriska träffen för bidragsberättigade föreningar i Öckerö 
 

Bevakat att strandskyddet efterlevs i kommunen 
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Pågående projekt: 
 

Återskapande av naturbetesmark, ett projekt som initialt pågick i 3 år, 2011-2015 på NV Grötö har 
slutredovisats och godkänts. Vi fortsätter sköta marken med röjning, bete och slåtter. Sommaren 
var dock katastrofal pga torkan. Trots stödutfodring med träd och grenar från trädgårdar fick vi ge 
upp och lämna tillbaka djuren sista juli. ÖNF driver nu, tillsammans med markägarna, att området 
skall bli ett kommunalt naturreservat. Möte med alla markägare och grannar hölls i januari och en 
skrift har ställts samman, bilaga 2. 
 

För att stärka bekämpningen av vresros, har ÖNF sökt och beviljats 14 000 kr från riksföreningen 
för att bekosta några dagars grävning med hjälp av grävmaskin. Arbetet kommer utföras juni 
2019- maj 2020. 
 

Aktiviteter 2018: 
 

Kretsstämman hölls 19 mars i Almelunden 
 

Den planerade grillkvällen i Ersdalen fick på grund av allmänt eldningsförbud göras om till en 
fruktträff, 12 juni ,15 deltagare 
 

Blomstervandring på Björkö var 10 juni med Håkan ”Linné” Olsson, 18 deltagare  
 

Vilda blommornas dag på Grötö 17 juni med Håkan ”Linné” Olsson, 15 deltagare. 
 

Blomstervandringar på Rörö 30 juni och 1 juli med Håkan ”Linné” Olsson 
 

Blomstervandring i Ersdalen 7 och 8 juli med Håkan ”Linné” Olsson 
 

Vi var även med på Vinga 12 augusti under Västerhavsveckan, med mer än 40 besökare som 
tittade på när dykklubben Öckerödorarna visade upp sin verksamhet 
 

En inofficiell liekurs hölls på Grötö i mitten av juli, varvid 0.4 ha slåtteräng slogs med lie.  
Det slagna materialet samlades upp och skänktes till koloniodlare på ön 
 
Den mest uppskattade och roligast aktiviteten var ändå utställningen ”Inspireras av Ersdalen” där 
det var nästan 50 olika alster som ställdes ut. Till vernissagen, som invigdes av den blivande 
kommunstyrelseordf. Jan Utbult, kom ca 100 personer. Uppmärksammades av pressen. Bilaga 3, 
inbjudan, deltagarlista och pressklipp. 
 
Övrigt: 
 

Hemsidan och hemsida har skötts av Emma Söderlund 
 

Kretsens facebookgrupp har uppdaterat många gånger. Våra aktviteter har också länkats till fb-
gruppen Öckerö anslagstavla liksom till kommunens fb-grupp för föreningar 
 

 
Öckerö i februari 2019 

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


