
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

FÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN PARTILLE 

Ytterligare försvagning av föreningens möjlighet har skett under året då vi utan ordförande utan full 

styrelse och vikande övriga aktiva medlemmar har hankat oss fram. Vårt kommande årsmöte skulle 

må bra av nya aktiva deltagare. Upprop till alla medlemmar: Om möjligt aktivera er på det sätt ni 

vill. Hör av er till styrelsen. 

Styrelse: Lars-Erik Jevås, Sekreterare Nils Kilander, Kassör Nils Kilander, Ledamöter Sören Ahlfors, 

Cristina Styrén och Anonym. 

Valberedning Styrelsen. Revisor Ingvar Björhall. 

Årsmötet, som hölls den 28:e , hade åtta deltagare. Vi misslyckades med digital närvaro. 

Under 2022 har åtta styrelsemöten hållits. Utöver dessa har vi haft  möten med Partllebo, 

Samhällsbyggnadskontorets chef Sofia Hellberg, kommunekologen. 

MEDELMSANTAL: ca 1100 st  

ANSVARSOMRÅDEN: 

Botanik Sören Ahlfors 

Fåglar Ingvar Björhall 

Energi Nils Kilander 

Hemsida Ella Styrén 

Kemikalier Cristina Styrén 

Skog Nils Kilander 

Planering/Trafik Lars-Erik Jevås 

Redaktion Lars-Erik Jevås 

 

Övriga ansvarsområden – Viltvård, Utbildning och Handla miljövänligt m. fl. – har varit vakanta på grund av 

för få aktiva. 

Nattskärran, vår tidskrift med programblad, har utkommit med två nummer. De skickades med post till alla 

fullbetalande medlemmar. Nattskärran finns tillgänglig för alla på hemsidan 

partille.naturskyddsforeningen.se. 

Information om föreningens aktiviteter har sedan hösten 2016 funnits via en affischtavla i Partilles 

Bibliotek, nära hyllorna med faktaböcker om natur och miljö. Där kan besökare också hämta programbladet 

Nattskärran samt annan information. 

Samverkan har skett med Studiefrämjandet och Svenska Turistföreningen. 

Aktiviteter har bestått av naturvandringar (fem stycken), två familjeaktiviteter, politikerutfrågning inför 

valet, föredrag om fjärilar samt fågelskådning vid Kråkudden. Därtill kommer två aktiviteter för ungdomar.. 

Natursnokarna går trögt. Vi hoppas! 



Inventering på Partillebos marker har fått uppmärksamhet från Naturskyddsföreningen i syfte att gynna 

biologisk mångfald. Detta har skett i samråd. Vi har deltagit i produktion av almanacka för 2023  med samma 

syfte.  

Finngösaravinen eller dess av kommunen använda benämning Partille Ecopark har mer än någon annan 

samhällsbyggarplan fyllt oss med engagemang på mångahanda fronter. Kontakt om spridning av invasiva 

arter i ravinen är tagen (parkslide). Fortsättning lär följa. 

Föreningens överklagande av Hotell Bokedalen - Kommunen har lagt ner ambitionen att bygga hotell.  

Detaljplanen för ”Engelska skolan nerlagd. Bl.a. har vi inventerat området och överlämnat resultatet till 

kommunen. Samma med Röliden och plats för mobilmast nära Tingsvägen. 

Lista över Naturskyddsföreningen Partilles aktiviteter under året 2021: 

 

REMISSYTTRANDEN: 

Åtgärder utefter Säveån – bränning av kablar 

Detaljplaner i Sävedalen m.fl. mindre 

SKRIVELSER 

Synpunkter på cykelvägnätet särskilt fokus på N.Sävedalen 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 

Årsmöte den 3:e mars. Med bilder biologisk mångfald. 

Temakvällar: - 

Föredrag om fjärilar. 

 

 


