
      Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Ale 2017 

 
Styrelsen har under året bestått av 

Martin Börjesson ordf, Owe Dafgård vice ordf, Lena Rydén kasör, Bjarne Modigh 

sekreterare, Siv Andréasson, Pelle Dalberg och Kjell Fransson. 

 

• Årsmöte hölls 6 mars i Ale Kulturrum. Efter mötesförhandlingarna visade Michael 

Andréasson sitt bildspel ”Promenad med dolda mervärden” 

• 11 mars deltog Martin och Leif Danielson på Länsförbundskonferensen på 

Bergagården Hunneberg. 

• 4 april var det fågelholkuppsättning i Rished med Martin och Bjarne. 

• 11 april Pelle guidade en vårvandring i Vinningsbo dalar. 

• 2 maj Bilsafari där Pelle visade vägen till de viltrika områdena kring Livered och 

Koberg.  

• 12 juni Ove Andersson höll i Nattskärreutflykten till Mettjärnsområdet på Vättlefjäll. 

• 18 juni De vilda blommornas dag. Lena visade oss de vanligaste växterna utefter älven 

mellan Älvängen och Örnäsberget. 

• 1 oktober Svamputflykt till Gettjärnsområdet i Ryd. Kjell guidade denna 

delikatessvandring där några av de plockade svamparna tillagades på trangiakök. 

• 7 november, Säsongen som gått. Medlemmar visade bilder från utflykter under 2017. 

• Föreningen har ansvarat för skötseln av Rannebergstigen i Älvängen. Och genom 

arbetet erhållit föreningsbidrag från Ale Kommun. 

• Den gemensamma Risvedengruppen för Naturskyddsföreningens kretsar i Ale, Lerum 

och Alingsås har fortsatt arbetet med att skydda kvarvarande naturskog/gammelskog i 

Risveden. Alekretsens representanter i gruppen har varit Martin och Leif. 

• Det långsiktiga arbetet med att skydda skog har i år resulterat i ett nytt reservat. 

Naturreservatet Skår 23 ha. 

• Tomas Grönlund har oförtröttligt fortsatt arbetet med inventeringar mm för att få till 

ett områdesskydd i St Gettjärnsområdet i Ryd. 

• Skrivelse med synpunkter har skickats till Svenska Kraftnät angående den planerade 

kraftledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Olle Holmstrand i Lerums 

Naturskyddsförening har även vid denna skrivelse dragit det tyngsta lasset. 

• Föreningen har i december startat en Facebook grupp och hoppas med den få en 

aktivare förening. 

• Utöver nämnda punkter så har styrelsemedlemmarna som vanligt lagt många timmar i 

Ales natur med bl.a. naturstudier, inventeringar mm. 

• Under året har styrelsen haft 10st protokollförda möten. 

• 2017 hade Naturskyddsföreningen i Ale 560 medlemmar. 

 

Alafors 2018-02-07 

 

Martin Börjesson, ordförande 
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