
Verksamhetsberättelse 2019  
Naturskyddsföreningen Lindesberg 
 

Årsmöte 
2019-03-24 på Lindeskolans Kulturum 

Föredrag av Ekologen Guillaume Chapron 
som berättar om hur idén om naturens 
rättigheter har startat och utvecklats samt 
diskuterar dess möjligheter för 
naturvården i världen. 

 

Styrelsemöten 
2019-01-30 Styrelsemöte hos Bo 
Cederstrand i Lindesberg 

2019-02-14 Styrelsemöte hos Britt-Marie 
Eriksson i Lindesberg 

2019-04-15 Konstituerande styrelsemöte 
på Kyrkberget efter Gökottan. 

2019-05-11 Styrelsemöte på Kyrkberget. 

2019-06-17 Styrelsemöte på Kyrkberget. 

2019-10-15 Styrelsemöte hos Lisa Karlsson 
i Lindesberg. Besöktes av länsföreningens 
kassör Silke Frank. 

2019-12-14 Styrelsemöte i Stripa innan 
Julmarknaden 

 

De som ingick i styrelsen 2019 
Lisa Karlsson: Ordförande vald på 
årsmötet och vald till firmatecknare på 
konstituerande mötet. 

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. 

Maria Levin 

Helena Blixt 

Britt-Marie Eriksson 

Jens Råberg: Avgick under året pga. Flytt. 

Göran Olsson (suppleant) 

Trygve Persson (suppleant) 

Bo Cederstrand (suppleant) 

Viveka Sternberg (suppleant) 

 

Revisorer: 
Meta Erelöf 

Johan Wennman 

Jan Myhlback (revisorssuppleant) 

 
Valberedning: 
Annika Waldén (sammankallande)  

Sivert Juneholm 

 



Aktiviteter 2019 
 

24 mars 

Årsmöte 

Lindeskolans Kulturum 

Efter mötet fika och föredrag av 
Ekologen Guillaume Chapron som 
berättar om hur idén om naturens 
rättigheter har startat och utvecklats 
samt diskuterar dess möjligheter för 
naturvården i världen. 

 

24 mars 

Bland tallar & myrmarker i Getapulien 

En tur bland gamla tallar och ensliga 
myrmarker. 

Arrangemanget gjordes i samarbete 
Hopajola som en del av firandet av 
organisationens 25 års jubileum samt 
en del av Hopajolas, Månadens 
naturreservat.  

 

5 april 

Inlämning av kläder inför 
Klädbytardagen 

 

6 april 

Klädbytardag 

Kläder bytte ägare på biblioteket inom 
det nationella klädbytardagsinitiativet. 

 

23 april 

Miljöcertifiering av Willys  

Butik i Lindesberg, certifieringen 
gjordes av Helena Blixt och Lisa 
Karlsson. 

 

 

5 maj 

Fagning av Håkansbodaängen 

Mysig kväll i maj, där arbete följdes av 
lägereldsmys i den ljumma 
majkvällen. 

 

15 maj 

Gökotta 

Under kyrkbergets och fågelsångens 
gröna trädkronor lyssnades det efter 
gök och andra fåglar.  

 

5 juni 

Salamandernatt 

Samarrangemang med kommunen och 
Hopajola. Guidade av Daniel Gustafson 
och utrustade med lampor spanade 
stora och små efter salamandrar i 
juninatten. 

 

25 juni 

Spontaninventering 

Siver Juneholm och Maria Berdén 
Evertsson medverkade på en 
inventering av Råsvalslunds 
fornminnesområde då föreningen blev 
inbjuden av kommunekolog Ingrid 
Andrén 

 

25 juni 

Slåtter av Håkansbodaängen. 

Liar är bäst när de är vassa. Envishet 
funkar till en viss del och det var 
envisa lievevare som gästade ängen 
denna eftermiddag. 

 



7 augusti 

Räfsande av Håkansbodaängen 

Den varma sommaren medförde att det 
inte var några stora mängder gräs att 
räfsa. Men tappra krattförare samlade 
ihop det som fanns. 

 

14 september 

Svamputflykt i Garpbäckens 
naturreservat 

Guidade av Sivert Juneholm 
utforskades det stadsnära 
naturreservatet. En hel del svamp 
landade i korgarna. 

  

Övriga aktiviteter 
• Vi fick svar på remissvaret som skickades in ifjol av Naturskyddsföreningen 

gällande Översiktsplanen Lindesbergs kommun tagit fram. Glädjande nog 
hade kommunen hörsammat kritiken på i stort samtliga punkter. 

• Föreningen har fortsatt sitt samarbete med Kyrkbergets vänner. Kring 
arrangemang så som Kyrkbergets dag, Julmys på Kyrkberget, Aktiviteter på 
kägelbanan under kulturarvsdagen samt fågelholksbygge. 

• Fortsatt samarbete med Studiefrämjandet 

• Deltagande vid föreläsningar arrangerade av skogsgruppen i syfte att bredda 
den egna kunskapen. 

• Deltagande på slåtterkurs i syfte att fördjupa kunskaperna i hantverket. 

• I enighet med beslut på föregående stämma har föreningen bytt bank till 
Bergslagens Sparbank. 

• I enighet med beslut på föregående stämma har föreningen investerat i 
solceller till ett värde av 10 000 kr 

• Uppföljning och vidare arbete kring den vindkraftspark som önskas byggas i 
närheten av Munkhyttans naturreservat. Vi fortsätter värna om 
Asknästsfjärilen och andra som skulle störas av bygget. 

• Föreningen har uppmärksammat Hopajolas 25 års firande. 

• Jesper Hansson har hållit föredrag om fåglarna på Kyrkberget för Lindesbergs 
Hembyggdsförening. 


