Verksamhetsberättelse för Naturs§ddsforeningen i Ale 20 L 4
Styrelsen har under året bestått av Martin Börjesson ordf., Owe Dafgård vice ordf., Lena
Ryddn kassör, Bjarne Modigh sekreterare, Pelle Dalberg, Kjell Fransson och Bo Wassenius.
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Årsmöte hölls 4 mars. Pelle Dalberg loredrog verksamhetsberättelsen i ett bildspel.
Efter årsmötesförhandlingama visade Kristoffer Fahlön sitt bildspel Hemmavid.
5 april arrangerades klädbytardag i Ale gymnasium.
10 april ugglekvällvid Rullesjöområdet i Risveden. Bjarne Modigh visade vägen i
skymningsskogen.
26 april vandring i Kvarnsjöreservatet i Risveden. Ett samalrangemang med Borås
naturskyddsförening. Pelle guidade denna utfl ykt.
15 juni de vilda blommomas dag. Ett samarrangemang med Svenska Botaniska
föreningen. Anneli Börjesson ledde denna blomstervandring i området kring
Fågeldammama i Surte.
17 juni, nattskärrekväll vid Mettjärn på Vättlefiäll, Martin Börjesson ledde denna
knottiga utflykt.
2l september guidade Pelle en Natur och Kulturvandring i Surte ftir Ale Kommun i
samband med trafikantveckan.
5 oktober plockade vi svamp i Risveden med Kjell Fransson.
26 oktober Vedsvamps exkursion/inventering i Färdsle-skogen. Andreas Standsvik
guidade i området och Sten Svantesson liirde oss mer om vedsvampar.
26 oktober viltsafari i Liveredstrakten. Martin guidade med hjälp av Ingvar Karlsson.
3 november säsongen som gott. Medlemmar i ftireningen visade sina bilder från
säsongen 2014. Som vanligt så var vi i Madenskolan i Älvangen.
Vid tre tillftillen under hösten har vi besökt Skirmosselokaler. Bl.a. en ny lokal som
Andreas upptäckte i dom norra delama av Slereboån i Risveden. Vi besökte även
Visbacke och större delarna utefter Slereboån.
Föreningen har ansvarat för Rannebergsstigen. Och genom arbetet med bl.a.
skräpplockning, slyröjning, gräsklippning mm erhållit ft)reningsbidrag från
Kommunen.
Den 19 februari siindes ytterligare en skrivelse till Svenska Kraftnät angående den
planerade 400kw kraftledningen genom Kommunen.
Föreningen erhöll projektbidrag på 11 000kr från Riksftireningen ftir att inventera
skogsområden i Risveden bla Färdsle- och Skäfthultsområdena.
Risvedengruppen (Ale, Alingsås och Lerumskretsen) Med Andreas Standsvik och Leif
Danielson i spetsen arbetar oftrtröttligt med att rädda dom sista naturskogama i
Risveden.
Västkuststiftelsen har haft sex vandringar i vår niirhet som Leif Danielson och Pelle
Dalberg har guidat.
Utöver niimnda punkter så har styrelsemedlemmar som vanligt lagt många timmar i
Ales natur med bl.a. naturstudier, inventeringar mm.
Under året så har styrelsen haft 1 1st protokollförda möten.
Naturskyddsftireningen i Ale hade 2014 S2Sstmedlemmar.

Alafors 2015-01-28
Martin Börj esson ordförande
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