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Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2017 

 

Styrelsen: Björn Ström   ordförande, kassör 

Eva Johansson  sekreterare 

Alf Karlsson   ledamot 

Håkan Hedtjärn ledamot 

 Anna-Lena Wenner ledamot 

 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.  

 

Medlemsmöten:  

 Årsmötet hölls den 28 februari då Ulla-Britt Forsgren och Kjell Persson berättade om gården, 

torpen och personerna som bodde på Tinnerö. 

 

 Höstmötet ägde rum den 19 oktober då Joakim Johansson berättade om fartygen och 

människorna som trafikerade Kinda kanal. 

 

 Adventsfika 2 december på Fröberget. 

 

Antal medlemmar:  

Föreningen har under året haft 129 medlemmar varav 1 förening. 

 

Offentliga program:  

14 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram. Här ingår vägvisarnas 

programpunkter som redovisas i särskild punkt. 

 

Fröberget:  

Föreningen disponerar torpet Fröberget i Tinnerö eklandskap mot att vi sköter tomten och visar upp 

torpet för allmänheten.  

Allmänt 

 Tillsyn av Fröberget. 

 Kylskåpet som varit trasigt under ett år blev reparerat och kommunen betalade kostnaden. 

 Kommunen har monterat nya häng- och stuprännor, målat och i vissa fall bytt vänd-/vindskivor, 

gjort vissa plåtarbeten på taket och reparerat tegeltaket. Även taket på uthuset bakom torpet har 

reparerats.  

 Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström. 

 Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid fortsätter. 

 

http://www.linkopingsekopark.nu/
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 Vi har fortsatt att så ängsblommor runt om på tomten (bl.a. åkervädd, prästkrage, blåklocka och 

gullviva). 

 Vi odlade potatis i ett trädgårdsland som vi skapade 2016 genom att lägga ut gräskompost på en 

gräsyta som vi sedan odlade i med gott resultat. 

 

Aktiviteter på Fröberget 

 Förberedelser för fagning 14 april. 

 Fagning vår på Fröberget 22 april. 

 Öppet hus 15 maj, 17 september. 

 Försommarslåtter 15 juni. 

 Sensommarslåtter 17 augusti. 

 Styrelsen ansvarade för två medlemskvällar på Fröberget med möjlighet till praktiskt arbete på 

Fröberget den 24 april, samt 22 augusti. 

 Arbetsdag 14 oktober med diverse utomhus- och snickeriarbeten och bygge av fågelholkar och 

ett bihotell.  

 Dessutom har mycket arbete med bl. a gräsklippning, röjning, rensning och vattning gjorts av 

medlemmarna kontinuerligt under året. 

 

Adoption av fornlämningar 

Verksamheten har fortsatt som tidigare år. 

  

Holkar 

Sedan 2013 har varje år tre skogsduveholkar och tre göktyteholkar och andra holkar satts upp i 

naturreservatet. Vi har under 2017 också koordinatsatt alla holkar och ritat in dem på en karta som vi 

överlämnat till förvaltaren av Tinnerö eklandskap Anders Jörneskog. 

 

Hemsidan 
Föreningens hemsida nås via Hembygdsförbundets hemsida men fortfarande också på den gamla 

adressen www.linkopingsekopark.nu. Ansvarig är Anna-Lena Wenner. 

 

Presentationsfolder om föreningen 

Under våren tog vi fram en folder med en kort presentation av föreningen. Den skall delas ut till 

intresserade under våra aktiviteter. Den första upplagan tog slut under sommaren och vi tryckte då en ny 

uppdaterad upplaga i fler exemplar. 

 

Representation 

Föreningen har varit närvarande vid Naturcentrums rådsmöten, kommunens politikermöten, 

Hembygdsförbundets möten i januari och september samt vid Kulturarvsdagen10 maj i Gusum 

 

 

 

http://www.linkopingsekopark.nu/
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Yttrande 

Föreningen har skrivit ett yttrande till kommunen över fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra 

Valla. 

 

Kronprinsessan på besök i Tinnerö eklandskap 26 oktober 

Kronprinsessan Viktoria fick landskapsvandringar genom Sveriges landskap i 40-årspresent och 

genomförde vandringen i Östergötland i Tinnerö eklandskap den 26 oktober. Föreningar som är 

verksamma i området fick berätta och visa upp sin verksamhet utmed slingan genom Tinnerö 

eklandskap. Hon började vid Rosenkällasjöns dämme och avslutade med att cykla MTB-slingan öster 

om Fröberget. Föreningen visade upp vår vård av fornlämningar och bihotellet på Fröberget. 

    

Torp- och kartgruppen 

Under året har Torp- och kartgruppen 

 Köpt in Ekonomiska kartan från 1947 över hela området och klippt ihop till en karta. 

 Kompletterat underlaget för torpet Hammaren, vi fick in ytterligare underlag från en åhörare 

efter vår redovisning vid årsmötet. 

 Fortsatt verifieringsarbetet med torp och stugor under Smedstad. 

 Fortsatt med att dokumentera gårdar, torp och stugor under Rosenkälla eller som på annat sätt 

kopplats ihop med Rosekälla 

 Kartlägger resultatet av ägodelningen Rosenkälla som Sya Egnahemsförening gjorde.

  

Vägvisarna verksamhet 2017  

Vägvisarna har under 2017 haft 8 stycken aktiva medlemmar. 

Den 20 mars träffades man för planering och organisation av kommande verksamhet 

och den 9 oktober för planering av program för 2018. 

Inför varje evenemang sker detaljplanering, arbetsfördelning, dag för packning och återställande av 

aktuellt material.  Varje guidning förbereds genom rekognosering på plats. 

Guidningar 

Programlagda visningar vid 10 tillfällen 

Beställda visningar vid 10 tillfällen 

Öppet hus på Fröberget vid 2 tillfällen 

 Exempel på beställare, olika arbetsplatser och föreningar   

Förvaltningsrätten, NFC  

 Berga kyrkokör, Fellingsbro hembygdsförening, ”bussafari”. Vid detta tillfälle var fem vägvisare aktiva 

på olika sätt och evenemanget blev mycket uppskattat. 

Hösten avslutades med en guidning åt universitetet, på engelska.  

 

 

http://www.linkopingsekopark.nu/
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Större evenemang där vägvisarna presenterat föreningen 

30 april ”Vårsläpp på Halshöga”  

13 maj Vallaskogens dag 

31 augusti Länsstyrelsens temadag ”Friluftsliv för alla” i Tinnerö rundloge. 

24 oktober guidemöte på kommunen 

26 oktober Kronprinsessan Viktorias vandring i Tinnerö 

 

Marknadsföring 

Kommunens ”Guideprogram till Linköpings natur” 

Naturcentrums program 

Östgöta Correspondentens ”I dag spalt” 

Föreningens hemsida 

 

 

Slutligen: 

Ett stort tack till samtliga som bidragit till årets verksamhet!  

 

 

 

 

 

Björn Ström   Håkan Hedtjärn 

Ordförande, Kassör  Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

Eva Johansson Alf Karlsson  Anna-Lena Wenner  

Sekreterare  Styrelseledamot Styrelseledamot 

http://www.linkopingsekopark.nu/

