Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Ale 2013
Styrelsen har under året bestått av Martin Börjesson ordf., Owe Dafgård vise ordf., Lena
Rydén kassör, Bjarne Modigh sekreterare, Elin Björesund, Bo Wassenius och Pelle Dalberg.





















Årsmöte hölls 4 mars. Pelle Dalberg föredrog verksamhetsberättelsen i ett bildspel.
Efter årsmötesförhandlingarna visade Ann-Marie Andersson bilder och berättade om
fjärilar i vår närhet.
20 april arrangerades Klädbytardagen i Ale gymnasium. Ann-Catrin Dafgård var
drivande arrangör.
15 april besökte vi Grosjön tillsammans med Bjarne Modigh.
29 april gick vi i lövskogen kring Rellsbo och kvarnruinen. Martin Börjesson ledde
utflykten.
4 maj. Bo Wassenius representerade föreningen på Länsstämman i Trollhättan.
6 maj hade Leif Danielson en lektion i skogskunskap i Risveden, där vi bl.a. tittade på
skillnaderna på kulturskog och naturskog.
16 juni vilda blommornas dag. Ett samarrangemang med Svenska botaniska
föreningen. Anneli Börjesson guidade vid Vikingagården och Äskekärr.
11 september besökte vi några nya biotopsskyddade områden från branden i Vättlefjäll
2009. Bla besöktes Öxnapotten. Martin ledde denna exkursion.
27 oktober var det vandring i Vättlefjäll vid Gäddevattnet och Surtesjön. Martin höll i
kartan denna vandring i obanad terräng.
4 november var det åter dags för den numera årliga träffen i Madenskolan där
föreningens medlemmar visar bilder från året som gått. Bl.a. så har Helge Malmgrens
film på blåhakar blivit en klassiker.
Skrivelse har skickats angående Svenska Kraftnäts planer på en 400 kV luftledning
mellan Skogssäter och Stenkullen. Skrivelsen har skickats tillsammans med
Länsförbundet och övriga berörda kretsar.
Bo representerade föreningen på kretskonferensen i Ljungskile.
Föreningen har ansvarat för Rannebergsstigen. Och genom arbetet med bl.a.
skräpplockning, slyröjning, gräsklippning mm erhållit föreningsbidrag från
Kommunen.
Sven Svensson och Pelle har arbetat med den nya hemsidan under hösten och lagt
många timmar på detta. Naturskyddsföreningen Riks släcker ner den gamla hemsidan
och startar upp en ny den 31 jan 2014.
Föreningen har fått projektbidrag på 10 000kr från Ale kommun till förbättrande
åtgärder vid Fågeltornet vid Grosjön. Materialet är inköpt och arbetet beräknas och
utföras under våren 2014.
Västkuststiftelsen har haft sju vandringar i vår närhet som Leif Danielson och Pelle
Dalberg har guidat.
Risvedengruppen (Ale, Alingsås och Lerumskretsen) med Leif Danielson i spetsen
arbetar kontinuerligt med att rädda naturskog i Risveden från avverkning.
Utöver nämnda punkter så har styrelsemedlemmarna som vanligt lagt många timmar i
Ales natur med bl.a. naturstudier, inventeringar mm.
Under året så har Naturskyddsföreningen haft 11st protokollförda styrelsemöten.
Naturskyddsföreningen hade 2013, 559 st medlemmar.
Alafors 2014-01-20
Martin Börjesson ordförande
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