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Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn har avslutat sitt 83:e verksamhetsår,

det 30:e som krets av Naturskyddsfören ingen, och får härmed lämna följande verksam-

hetsberättelse för är 20L'1.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande
Kassör

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Lars Myr
Bengt Brunsell
Christina Brunsell
Johan Nyberg
Sandra Böhm von Segebaden
Elsa Hallbäck
Maria Melin
Alistair Mccann
Daniel Koller

Revisorer under det gångna året var Nils Dåverhög (sammankallande) och Bertil Anders-

son. Revisorssuppleant var Lennart Holmdahl.

Valberedningen utgjordes av Ulf T Carlsson (samman kallande), Christer Pertun och Thord

Qvick.

Årets länsstämma var på Naturrummet i Karlstad den 26 mars. Lars Myr och Bengt Brun-

sell deltog från Sällskapet.

Under 2017 var antalet medlemmar i Naturskyddsföreningen 382, varav 241vat
fullbetalande och 114 familjemedlemmar. Därutöver har 27 medlemmar valt att endast

vara medlemmar i Sällskapet för Naturskydd.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 sammanträden: 18/7,20/2,11/4 (konstitue-

rande möte), 9/5,3015,22/8, 1919, 19/LO, 20/71, samt under 2018 ett arbetsmöte för
programutskick 9/1, styrelsemöte möte den 8 februari och den 20 mars inför stämman.

Årsmötet ägde rum den 27 mars.

Arbetsområden under året har varit
o Programverksamheten.
. Yttrandeniplansamråd.
o Deltagande iträffar och kampanjer.
r Sällskapets hemsida och Facebook uppdateringar.
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Programverksamheten för 2017 innefattade 10 olika programpunkter,

Söndag 12 februari var väder och snöförhållanden lämpliga för att genomföra program-
punkten "Spår i snö". Fyra personer som tidigare anmält intresse fick nu en lärorik dag i

skogarna norr om staden tillsammans med guiden Alistair McCann.

Den 6 februari var upptaktsmöte för studiecirkel, om kommunens förslag till ny över-
siktsplan. där 7 personer deltog. Tyvärr blev översiktsplanen försenad så studiecirkeln
blev vilande i väntan på att den skulle komma ut på samråd.

Den 27 mars årsmöte. Efter årsmötet visade Lars-Peter Jansson fina bilder och berättade
om en resa till lsland,

Den 9 april tittade vi på bombmurklor vid Klämmeshöjden tillsammans med Karlstads

mykologiska förening och intresserade från Västgötabergens mykologiska förening. Vi

hittade rikligt med bombmurklor och dessutom hjorttryffel som är mums för vildsvinen

som bökar runt i området. 18 personer infann sig i soligt varmt vårväder.

Söndag 7 maj Kilsvikens dag med guider ifågeltornet Hygn arrangörer Gullspångs Natur-
skyddsförening.

Den 2X maj vandring på Nötön-Åråsviken. Tillsammans med deltagare från Turistföre-
ningen var vi 20 personer som guidades ivackert försommarväder av, om naturen allkun-
niga Birger Ahlstrand och Ulf T Carlsson som lärde oss känna igen några fåglar ordentligt
med en "fågelskola".

För höstprogrammet tryckte vi inte upp programblad utan meddelade våra aktiviteter via

kanalerna Facebook, hemsidan, annonser och på Visit Kristinehamn. Vi hade följande pro-
gram.

Lördag 2 september under "Vänerveckan" hade vi planerat en guidad vandring över
Vålön till Sibberön, en repris från 2016. Programpunkten kunde inte genomföras eftersom
båttransporten med Stöten till Vålön hade upphört för säsongen.

Lördag 9 september förberedde vi årets svamputställning, med att plocka svamp och

hålla "kurs i fält" tillsammans med åtta intresserade deltagare. Hösten 2017 var otroligt
svamprik i motsats till förra året då vi var tvungna att ställa in på grund av torka.

Söndag 10 september kunde vi slå upp portarna till logen vid Hembygdsgården och visa

på en ansenlig mängd arter av traktens svampar. En strid ström av intresserade fick goda

råd om svamphantering av Barbro Palm och Christina Brunsell, dessutom kunde både
soppa och stuvning avsmakas, tillagad av Bo Bengtsson.

Den 2 oktober visade och berättade Eva och Nils Dåverhög om en spännande resa till
Svalbard. 17 åhörare, lite färre än brukligt, det kan bero på att vi inte hade något pro-
gramblad för hösten.

Yttrande har lämnats i följande ärenden:
o Fördjupad översiktsplan Västra Vålösundet.
r Ny renhållningsplan för Kristinehamns kommun.
o Översiktsplan för Kristinehamn.
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Deltagande i träffar, utbildningar och seminarier,

Naturskvddsföreningen
o 8 april deltog Lars Myr ien fältstudiedag iTiveden, kring ett projekt vars syfte är

att skapa en besöksvänlig skog runt nationalparken, som arrangerades av Natur-
skyddsföreningen i Örebro län.

o 22 oktober vandrade vi i Fasaskogen inbjudna av Degerforskretsen.
r Lördag 18 november kretskonferens för Värmland och Örebro län i Karlskoga med

temat vattenfrågor och verksamhetsriktlinjer. Bengt Brunsell medverkade som
föredragande i seminariet om Vänern. Bengt och Lars Myr representerade
Kristinehamnskretsen.

o 27 och 28 november stod vi på ICA Maxis miljödagar och informerade om hållbar
konsumtion och miljömärkta hygienartiklar.

o 26 november försäljning av andra tryckningen av vår bok Kristinehamnsnatur på
julmarknaden på Hembygdsgården.

o 16 december deltog vi på Gustavsviks Julmarknad och sålde fler böcker.
. ll januari återupptogs studiecirkeln kring Kommunens förslag till ny översiktsplan.

I studiecirkeln arbetade vi fram föreningens yttrande isamrådet för planen. Vårt
yttrande fokuserade på grönstruktur och tätortsnära natur.

Seminarier och utbildninsar
o Den 24 april deltog Lars i en informationsträff om "maskinell tuvbearbetning på

Ölmevikens strandängar" som arrangerades av Länsstyrelsen.
r På inbjudan från Länsstyrelserna iVärmland och Västra Götaland var Bengt den 24

oktober till Karlstad på informationsmöte om SMHI:s nya beräkningar av Vänerns
vattennivåer, tappningar; vattentemperatur och is.

. Bengt Brunsell deltog på Vänerns vattenvårdsförbunds Vänerdag på

Värmlandsmuseum i Karlstad den 26 oktober, då som representerade för
länsförbundet Naturskyddsföreningen Värmland.

Kommunala träffar
o Lars och Daniel gick till tekniska nämndens junimöte och framförde vår syn på

skötselåtgärder för Gustavsviks park och grönområden.
. Den 4 september träffade Christina kommunens skogstekniker Mikael Olsson, för

att visa och diskuterade skötseln av tätortsnära skog på Lisas höjd och Kaffeberget.
o Flera föreningsmed lemmar deltog i Centrumgruppens kunskapskväll på

Mastmagasinet den 2 oktober. Där diskuterades planer för utveckling av stadens

centrum.

Övrigt
o Boken Kristinehamnsnatur fick en strykande åtgång, av hela upplagan på 500

böcker hade vi endast 2 kvar iaugusti. Vi beslöt då att låta trycka 150 nya exemplar
i den billigare digitala tekniken som visade sig ha samma höga kvalitet som första
tryckningen i offset.

o Föreningens hemsida har under året vaknat till liv. Daniel Koller som är ny i
styrelsen har jobbat engagerat med att få liv i den.

. Föreningen har ett gott samarbete med Studiefrämjandet och vi har numera våra
styrelsemöten i deras lokaler.
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På Sällskapets hemsida presenteras vår verksamhet och annat med anknytning till Säll-

skapet och Kristinehamns natur. http://kristinehomn.noturskyddsforeningen.se/
Sällskapets samlade dokument, från starten 1934 och framåt, finns sedan 2016 väl

bevarade i Föreningsarkivet i Karlstad. Protokollsböcker, foto, skrifter m.m. finns därmed
tillgängligt nu och iframtiden för den som vill se föreningens förehavande.
OBS! En hel del ur det arkiverade materialet kan man finna på vår hemsida under
rubrikerna: Om oss - Vår Historio

Sällskapets ekonomiska utveckling och ställning framgår av årets resultat- och balans-
räkning.

När styrelsen nu ställer sina platser till förfogande, sker detta i förhoppningen att före-
ningen skall arbeta vidare med att skydda naturen i Kristinehamns kommun och öka in-
tresset och förståelsen för naturen och dess värden, samt öka miljömedvetenheten och
inspirera till en hållbar livsstil.

Kristinehamn den 8 februari 2018.
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Lars Myr, ordförande.
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Christina Brunsell, sekreterare

Elsa hallbäck, ledamot.

Sandra Böhm von Segebaden, ledamot

Alistair McCann, ersättareMaria Melin, ledamot

Daniel Koller, ersättare


