
Verksamhetsberättelse 2018  
Naturskyddsföreningen Lindesberg 

Årsmöte 
2018-03-18 Årsmöte följt av föredrag och 
bildvisning av Grzegorz Mikusinski, 
forskare vid SLU. Föredragets titel: Varför 
är skogens fåglar så intressanta? 

Styrelsemöten 
2018-01-28 Styrelsemöte hos Britt-Marie 
Eriksson i Lindesberg 

2018-03-11 Styrelsemöte hos Agneta 
Nilsdotter i Lövåsen 

2018-04-19 Konstituerande styrelsemöte 
hos Lisa Karlsson i Lindesberg 

2018-05-27 Medlemsmöte vid Järleåns 
naturreservat. 

2018-06-22 Styrelsemöte vid Norsvikens 
badplats 

2018-09-13 Styrelsemöte hos Agneta 
Nilsdotter i Lövåsen 

2018-11-08 Styrelsemöte hos Göran Olsson 
i Björkhyttan   

 

De som ingick i styrelsen 2018 
Lisa Karlsson: Ordförande vald på 
årsmötet och vald till firmatecknare på 
konstituerande mötet. 

Jens Råberg: Postmottagare och 
huvudansvarig för hemsida och facebook. 

Jesper Hansson: Kassör och 
firmatecknare vald på konstituerande 
mötet, samt mottagare av EU-stöd och den 
som skickat ut gruppmejl till 
medlemmarna om föreningsarrangemang. 

Agneta Nilsdotter: Vice ordförande vald på 
konstituerande mötet. 
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Helena Blixt 
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Edla Eriksson (suppleant) 

Trygve Persson (suppleant) 

Bo Cederstrand (suppleant) 

Mirjam Waldén (suppleant) 

Revisorer: 
Meta Erelöf 

Johan Wennman 

Jan Myhlback (revisorssuppleant) 

 
Valberedning: 
Annika Waldén (sammankallande)  

Sivert Juneholm 

 



Aktiviteter 2018 
 

3–4 februari  

Vinterspår 

Föreningen deltog med bildvisning 
och utställning om urskogens 
utbredning och minskning i norra 
Sverige. 

 

18 mars 

Årsmöte 

Lindeskolans Kulturum: 22 deltagare. 

Efter mötet fika och föredrag av 
Grzegorz Mikusinski (forskare vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet), med 
titeln ”Varför är skogens fåglar så 
intressanta”. 

 

 8 april 

Holkbygge för solitärbin och humlor 
med Jens Råberg. 

 

12 april 

Knoppvandring på Kyrkberget 

Guide: Sivert Juneholm ca. 12 deltagare 

 

12 april 

Grismanifestet 
Teater i Lindeskolans aula  

Gymnasieföreställningen på dagen var 
fullsatt och kvällsföreställningen 
lockade ca. 50 personer. 

Naturskyddsföreningen hade bokbord 
och vår ordförande Lisa deltog i debatt 
efter kvällsföreställningen. 

 

 

14 april 

Klädbytardag 

På Lindesbergs biblioteket. Över 100 
plagg byttes och överskottet (169 
plagg) lämnades till två 
secondhandbutiker. 

 

21 april 

Fagning av Håkansbodaängen 

8 personer deltog. 

Senare under sommaren kunde ängen 
betas av djur i stället för slåtter, på 
grund av foderbrist efter den varma 
sommaren. 

 

21 april 

Länsstämma.  

Lisa Karlsson och Jens Råberg deltog 
från oss. 

Vår ordförande Lisa Karlsson valdes 
till Länsordförande. 

 

27 maj 

Medlemsmöte och utflykt till Järleåns 
naturreservat 

3 deltagare 

 

14 juni 

Miljöcertifiering av Willys  

Butik i Lindesberg, certifieringen 
gjordes av Helena Blixt 

 



Vecka 40 miljövänliga veckan: 

3 oktober 

Vart är vi på väg?  

Föredrag om hållbart resande av 
frilansjournalist Anders Sporsén 
Eriksson på Lindesbergs bibliotek.  

12 personer deltog 

 

5 oktober 

Draghjälp med lagning 

 Försök få i gång cirkel för att laga 
grejer istället för att köpa nytt. 

Plats Lindesbergs bibliotek, drog inga 
besökare. 

 

7 oktober 

Guidning i naturskogens ekosystem 

Naturkännaren Sebastian Kirppu 
guidade om naturens mångfald i 
Råsvalens naturreservat. 

22 deltagare. 

 

29 oktober 

Författarkväll på Svalbo cafe 

Eva Sanner föreläste om sin bok 
Naturens hemligheter. 

Samarrangemang med Nora 
naturskyddsförening. 

 

14 november 

Föreningsträff i Arenan med politiker 
och tjänstemän. 

Lisa Karlsson och Sivert Juneholm 
deltar och tar upp Kyrkberget och 
Lindesbergs kommuns skogsmark.  

 

 

30 november 

Klimatmanifestation 

Vid biblioteket i Lindesberg inför det 
stora klimatmötet i Polen och stöd till 
Greta Thunberg. Ca 15 deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övriga aktiviteter 

 
• Föreningen har skickat in ett utlåtande till ansvarig på länsstyrelsen i 

processen om tillståndsgivning för vindkraftsutbyggnad i Munkhyttan-
området.  

Naturskyddsföreningen Lindesberg önskar att man ger avslag till ett dylikt 
projekt, eftersom risken för bestående skador på natur och friluftsliv är för 
hög. 

 

• Lisa var med i ett inslag i SVT-nyheter och framförde Naturskyddsföreningens 
hållning om att inte bygga i strandnära lägen.  

• Remissvar har även skickats in av Naturskyddsföreningen om 
Översiktsplanen Lindesbergs kommun tagit fram. 

• Naturskyddsföreningen i Lindesberg deltog vid en informationsträff med 
Samhällsbyggnad bergslagen (SBB) angående skötselåtgärder (avverkning av 
skog) som är tänkta att göras på Kyrkberget. Hölls 4/10. En skrivelse har 
skickats till SBB om föreningens synpunkter.  

• Under hösten har även en debattartikel om skogen skickats till media skriven 
av skogsgruppen signerad ordförande Lisa Karlsson. 

• Naturskyddsföreningen har även stöttat och deltagit i arrangemang på 
Kyrkberget. 

• Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet samarbetar om olika 
aktiviteter. 


