
Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Ale 2015 

 
 

Styrelsen har under året bestått av  

Martin Börjesson ordf, Owe Dafgård vice ordf, 

Lena Rydén kassör, Bjarne Modigh sekreterare,  

Pelle Dalberg, Kjell Fransson och Bo Wassenius 
 

 

• Årsmöte hölls 2 mars. Efter årsmötesförhandlingarna visade Svante Lysén 

bildprogrammen ”Vildmarksår i Kanada, på Svalbard och på Grönland”. 

• 12 april: Ugglekväll i Risveden med Bjarne Modigh. 

• 18 april: Klädbytardag arrangerades i Ale Kulturrum. 

• 7 juni: Cykelutflykt längs cykelbanan utefter älven Nol - Älvängen - Örnäsberget 

med Pelle Dalberg.  

• 14 juni: ”De vilda blommornas dag” Ett samarrangemang med Svenska Botaniska 

Föreningen. Anneli Börjesson ledde denna blomstervandring i Vinningsbo dalar. 

• 12 september: Thomas Grönlund guidade i det hotade skogsområdet kring  

St Gettjärnet i Ryd. 

• 4 oktober: Utflykt till de viltrika markerna runt Livered. 

• 2 november: Bildvisning från året som gått. Föreningsmedlemmar visade bilder i 

Madenskolan. 

• Föreningen har ansvarat för Rannebergsstigen och genom arbetet med bl.a. 

skräpplockning, slyröjning, gräsklippning mm erhållit föreningsbidrag från 

kommunen. 

• Arbetet med en ny spång/landgång till fågeltornet vid Grosjön har slutförts.  

Pelle Dalberg, Håkan Martinsson, Owe Dafgård, Kjell Carlgren och Rasmus 

Börjesson har gjort ett gediget arbete. 

• Risvedengruppen (Ale-, Alingsås- och Lerumskretsarna) med Andreas Stansvik och 

Leif Danielson i spetsen arbetar oförtröttligt med att inventera och försöka rädda de 

sista naturskogsresterna i Risveden.  

• Under mars månad skickades en skrivelse till Näringsdepartementet med synpunkter 

på den planerade 400 kV-ledningen genom kommunen. 

• Alekretsen medverkade i ett yttrande till Svenska Kraftverk, som Länsförbundet 

sammanställde, angående den planerade 400 kV-ledningen. 

• Reservatsansökan har skickats till Länsstyrelsen angående bildande av ett natur-

reservat vid St Gettjärnet öster om Ryd. Tomas Grönlund har lagt ner många timmar 

på inventeringar i området, samt varit mycket aktiv i skrivelsen som sammanställts 

tillsammans med Lerumskretsen. 

• Västkuststiftelsen har haft fyra vandringar i kommunens naturreservat där  

Leif Danielson och Pelle Dalberg har guidat. 

• Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten. 

• 2015 hade Naturskyddsföreningen i Ale 530 medlemmar. 
 

 

Alafors 2016-01-26 

 
 

Martin Börjesson, ordförande 


