Verksamhetsberättelse för Mölndals Naturskyddsförening verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Ordinarie årsmöte hölls den 13 mars 2019. Styrelsens sammansättning såg därefter ut som följer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Inger Schale
Leif Lithander
Per Schillander
John Kindblom
Håkan Svensson
Josefin Gustafsson

Ansvarsområden
Ledamot i länsförbundet:
Stugan, sociala medier:
Fågelgrupp och fågelkurs:
Utbildningsansvarig:
Medlemsansvar, webbredaktör:

Håkan Svensson
Inger Schale
Per-Anders Svensson
Per Schillander
Josefin Gustafsson

Under året har vi haft 10 ordinarie styrelsemöten.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal under 2019 var 2023 st. Av dessa var 1106 vanliga medlemmar, och 917
familjemedlemmar. År 2018 var medlemsantalet 2009 st.

Stugan
Utifrån kretsens kostnader, underhållsbehov, ansvar och ett högst måttligt utnyttjande fördes under
vintern diskussioner inom styrelsen om stugan. Vid mötet 6 maj fattade styrelsen beslut att
återlämna förvaltningen av stugan till kommunen och därför ägnades många timmar under
sensommaren åt att tömma den på lösöre. Något togs tillvara, en del skänktes bort men det mesta
gick till avfallshantering. Nycklarna återlämnades till kommunen 28 augusti.

Miljöärenden
•

•
•
•
•
•

MK Pionjär har sökt tillstånd för en motocrossbana i Rävekärr, vilket vi har haft synpunkter
på. Nära 50 av de boende har protesterat och vi har bedömt områdets naturvärden och
ansökans övriga miljöpåverkan. Ansökan har under året ändrats till att endast omfatta
verksamhet med el-motocrosscyklar. Ärendet har inte avgjorts under året.
Planerna för det nya naturreservatet Rambo mosse – Hårssjön välkomnas. Vi lämnade ett
yttrande för att reservatet får vidare gränser och mer fri utveckling.
Vi har uppmärksammat kommunen på några mindre soptippar i olika skogsbackar.
Miljöförvaltningen välkomnar denna typ av kontakter.
Viavästs ansökan om deponi i Dvärred ligger hos MMD. Kretsen skickade in ett yttrande om
deponin i september.
Fågeltornet vid Hårssjön är föremål för en konflikt om nyttjande och störningar, kanske även
om kommande naturreservat.
Vi har deltagit i vattenrådsgruppen för Mölndalsån.

Planer och program
Kretsen har granskat en handfull detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om
Lilla Fässbergsdalen. DP för Lilla Fässbergsdalen har återremitterats och ett samråd är att vänta.
Kommunens översiktsplan närmar sig ett granskningsutlåtande och en utställning. En detaljplan i

Långåker, Kållered, innebar ett yttrande från kretsen och vi väntar på ett granskningsutlåtande. Strax
SV om Lindomemotet planeras en logistikpark, som vi bevakar.
Västfastigheters/Trafikverkets uppställningsspår och tågdepå vid Sandbäck/Pilekrogen planeras
vidare och bevakas av kretsen. Effekten på Kålleredsbäcken och markernas vattenhållande förmåga
är vårt fokus.

Fågelgruppen
I årets fågelkurs, under ledning av Per-Anders Svensson och Mats Björkquist, var det 10 deltagare och
de gjorde 10 utflykter i trakten, där ca 120 arter noterades, bl a skedstork och gräshoppssångare.

Skogsgruppen
Gruppen har deltagit i referensgruppsmöten angående skötseln av kommunens skogar. Vi har
granskat ett antal avverkningsanmälningar.

Digital kommunikation
Vi har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan, molndal.naturskyddsforeningen.se. Via
Facebook och Twitter informerar vi återkommande. På Facebook har vi 150 följare, på Twitter 46
följare. Vi har skickat ut ett fåtal nyhetsbrev med e-post. Kretsen använder framgångsrikt ett eget
lagringsutrymme för protokoll och andra handlingar på Naturkontakt.

Övrigt
•
•
•
•
•
•

Svanmatningen vid Stensjön var kortvarig men väl fungerande.
Medlemmar i styrelsen har gått föreningens kurs i miljörätt samt varit på utbildning hos
Länsstyrelsen om vattendirektivet, något som erbjöds alla vattenråden.
Styrelsen har även haft en medlem på en skogskonferens i Åkulla, Halland 11-13 okt.
Kretsen har även ordnat plogging – att plocka skräp under joggingtur – vid några tillfällen.
En arbetsgrupp och studiecirkel om hållbart liv har bildats med en handfull aktiva.
Ordföranden skickade ut ett digitalt brev till kretsens medlemmar i slutet av året.

Programverksamhet
Vinterfåglar på Tjolöholm 19 januari samt vandring runt Stensjön 9 februari. Ugglekväll 5 mars.
Föreläsning av Mats Lindqvist om fauna, vilt och Tremilaparken på årsmötet 13 mars.
Nattskärrevandring 5 juni. Föredrag med Johanna Stål om årsboken Hållbart liv 3 oktober. Föredrag
om Naturvård för torpare 28 nov.
Vi tackar Studiefrämjandet för ett gott samarbete.

Mölndal i mars 2020
Mölndals Naturskyddsförening
Styrelsen

