
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN LINKÖPINGS EKOPARK 2013

Styrelsen: Björn Ström Ordförande
Erik Malmberg Vice ordförande
Andreas Sahlman Kassör
Eva Johansson Sekreterare
Birgitta Nihlzon Ledamot
Alf Karlsson Ledamot
Anna-Lena Wenner Ledamot

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden

Medlemsmöten:
• årsmötet hölls den 26 februari där Mikael Hagström höll föredrag om Svampar och lavar i 

Tinnerö eklandskap.
• Höstmötet ägde rum den 22 oktober. Forskaren Karl-Olof Bergman berättade om försöken 

med att återinplantera dårgräsfjäril i Tinnerö eklandskap.
• Styrelsen ansvarade för tre medlemskvällar (tidigare kallade dropin) med möjlighet till 

praktiskt arbete på Fröberget den 29 april, 17 juni samt 19 augusti.
• Liekurs den 8 augusti
• Adventsfika 30 november

Antal medlemmar:
Föreningen har under året haft 215 medlemmar.

Offentliga program:
15 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram. Här ingår även 
vägvisarnas programpunkter som utförligare redovisas i särskild ruta.

Fröberget:
Allmänt:

• Tillsyn av Fröberget
• Vi har fortsatt påpekat diverse underhållsåtgärder till kommunen.
• Nya informationsskyltar rörande föreningen finns nu vid Fröbergsparkeringen.
• Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström.
• Samarbete med Fågelklubben rörande marning av fåglar vintertid

Aktiviteter på Fröberget:
• Förberedelse för fagning 15 april
• Fagning 20 april
• Öppet hus 20 maj och 8 september
• Försommarslåtter 13 juni
• Sensommarslåtter 15 augusti
• Arbetsdag 12 oktober, diverse utomhus- och snickeriarbeten (bl a tillverkning av fågel- och 

fladdermushokar)
• Extra arbetsdag 26 oktober – fortsättning på arbetet den 12 oktober

Adoption av fornlämningar:
Verksamheten har fortsatt som tidigare år.



Hemsidan:
Föreningens hemsida nås via Hembygdsförbundets hemsida, men fortfarande på den gamla 
adressen. Ansvarig är Andreas Sahlman.

Representation:
Föreningen har varit närvarande vid rådsmöten, kommunens politikermöten och vid 
Kulturarvsdagen. Alf har även i år deltagit i utplacering av dårgräsfjäril.

VÄGVISARNA
Vägvisarverksamheten har fyllt 15 år – grattis!
Vägvisarna har haft en nyckelroll i föreningens utåtriktade verksamhet genom åren. 
Tusentals människor har via deras arbete fått uppleva natur och kultur i Tinneröområdet. 
För att ytterliugare uppmärksamma detta följer nedan en lite fylligare redovisning av vad 
vägvisarna gjort under 2013.

Vägvisarna har under 2013 haft fem programlagda aktiviteter under våren och fem under hösten, 
med sammanlagt 116 deltagare.
De olika guidningarna har marknadsförts genom Kommunens guideprogram för Linköpings natur, 
Naturcentrums program och genom ÖC:s Idag-spalt. De flesta aktiviteter har också funnit 
annonserade i På gång.
Beställda visningar har förekommit vid 17 tillfällen och lockade 252 personer. Besökarna har 
kommit från olika föreningar som Astma-och allergiföreningen, Friluftsfrämjandet, 
Bröstcancerföreningen och olika pensionärsföreningar som lagt in guidade turer i sina program.. 
Olika arbetsplatser har gjort personalutflykter med guidningar i Tinnerö eklandskap och under 
våren hade vi besök av elever från Björkö fria gymnasium. Vägvisarna har under året också 
medvrkat vid Vårsläpp på Halshöga (1500 besökar) där möjlighet gavs att marknadsföra 
verksamheten via högtalaranläggningen och genom programutdelning.
Årets enda föredrag ägde rum på Hagdalska husets seniorcenter den 22 februari med titeln En natur-
och kulturvandring i Tinnerö eklandskap. Tillfället var välbesökt, 43 deltagare, fullt hus.

Slutligen:
Ett stort tack till samtliga som bidragit till årets verksamhet!
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