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Föreningens verksamhet har även detta år präglats av verksamhet på olika områden. Många 
medlemmar har på olika sätt deltagit i föreningens arnete. Verksamhetsberättelsen ger en inblick i 
vad vi gjort under året.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Ulla-Britt Forsgren, vice ordförande Erik Malmberg, 
sekreterare Janne Moberg, kassör Birgitta Nihlzon samt övriga styrelseledamöter Eva Johansson, 
Kerstin Sagström och Kalle Seidlitz. Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden, varav fem är 
protokollförda, den 14/1, 9/3, ¾, 12/5, 16/6, 14/8, 18/9, 16/10, 12/11, 11/12. Vid Östergötlands 
Hembygdsförbunds årsmöte i maj valdes Eva Johansson till förbundets reviso.
Den 10 januari avled Anders Hill. Han var Föreningen Linköpings Ekoparks kassör från starten 
1999-12-09. Vid årsmötet 2008 hedrades hans minne med en tyst minut.

Medlemsmöten
Årets medlemsmöten har ägt rum den 28 februari, den 20 oktober samt ett extra medlemsmöte den 
10 april.

Årsmötet den 28 februari inleddes med att projektledaren Mikael Porath berättade om "Djurgården 
framtidens stad".

Vid medlemsmötet i oktober presenterade Gert Franzén "Tinnerö - den nya forntidskartan". Kartan 
är helt unik och bygger på Gerts egna undersökningar.

Vid ett extra medlemsmöte den 10 april var kvällens ämne "Utveckling i Ekoparken". Diskussionen 
resulterade i en skrivelse ställd till kommun och länsstyrelse.

Bussresa
Den 31 maj anordnades en bussresa för föreningens medlemmar med drygt 20 deltagare. 
Resan gick till Åsens by och sedan vidare till Höglandets fornminnesförening i Aneby, som visade 
oss olika fornlämningsområden och bjöd på historiskt skådespel. Lunch intogs på Knutstorps 
herrgård.

Antal medlemmar
Medlemsantalet uppgick den 31 december till 306 betalande medlemmar. Under året har vi hälsat 
57 nya medlemmar välkomna. Antalet betalande medlemsföreningar har varit sju stycken. 
Medlemsavgiften har varit 50 kronor för enskild medlem, 75 kronor för familj och för 
medlemsförening 100 kronor.

Skrivelser/utlåtande
Under 2008 har vi själva tagit initiativ till egna skrivelser eller lämnat svar följande:

• Remissvar angående "Reviderat naturvårdsprogram", remisstiden gick ut den 25 februari.
• En sammanställning av diskussionskvällen "Utveckling i Ekoparken" sändes till 

Länsstyrelsens kultur-och samhällsbyggnadsenhet under november månad
• Remissvar på "Översiktsplan för staden Linköping samrådshandling april 2008" insändes till 

kommunstyrelsens planeringsutskott före den 29 augusti. Styrelsen valde att koncentrera sig 
på Stadens grönstruktur.

• Svaret på "Bevarandeplan natura 2000-Tinnerö", skulle vara Länsstyrelsen tillhanda före 



den 20 oktober.
• "Skötselplan angående Linköpings kommuns skogar" fick ett kortfattat svar, som skulle vara 

klart före den 5 december.
• Styrelsen avslutade året med en vädjan till kommunen om att avstå från luckhuggning, 

gallring och att inhägna Hammarskogen. Område 10 Hammaren, 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 
enligt skötselplanenför Tinnerö Eklandskap. Åtgärden är aktuell och den syftar till att göra 
yttergare ett skogsområde till skogsbete. Ännu har inget svar erhållits.

Offentligt program
Årets offentliga program har som tidigare samordnats med Linköpings kommun och andra 
föreningar, som är verksamma inom Tinnerö eklandskap. Kommunen har ansvarat för utformningen 
och bekostat tryckningen. Programmet har kopmpletterats med affischering ute i naturreservatet.
Vårt offentliga program har dessutom marknadsförts via Naturcentrums vår-och höstprogram samt 
Linköpings Kultur- och konsertprogram. Ett urval av föreningens aktiviteter har också 
marknadsförts i Program för Östergötlands naturguidningar, sammanställt av länsstyrelsen och 
Östergötlands kommuner. Programmet har även presenterats i Östgöta Correspondentens 
Kalendarium och under Tips idag, och på vår hemsida www.linkopingsekopark.nu.

Vägvisarna
Vägvisarna har under året fortsatt med sina ambitioner att visa upp och informera om Linköpings 
Ekoparks olika värden. Vägvisare har under året varit Ruben Brage, Ulla-Britt Forsgren, Ella Ledin, 
Bo Lilieblad, Janne Moberg och Kjell Persson. Under året har vi haft hjälp av två närnaturguider, 
Annika Isaksson och Birgitta Nihlzon.

De 14 visningarna enligt guideprogrammet, aktiviteterna på Fröberget inräknade hade sammanlagt 
229 deltagare. De beställda visningarna utanför programmet har under året ägt rum vid 27 tillfällen 
med sammanlagt 434 deltagare. För pensionärsföreningen Seniorerna hade vi under våren en 
studiecirkel med fyra anpassade guidningar. Den 22 oktober planerades 2009 års program. Utöver 
detta har två planeringar av större aktiviteter ägt rum – inför Matlagning i naturen 17 maj och inför 
Tipsrunda på cykel den 13 september.

Vägvisarna har deltagit i följande större evenemang under året:
• den 14 september vid "Skogens dag" i Vidingsjö, anordnat av skogsstyrelsen.
• Den 27 september vid Östergötlands hembygdsförbunds höstkonferens
• Den 17 september deltog vägvisarna i Föreningsrådets cykeltur. Under cykelturen gavs 

information om vad som är på gång inom naturreservatet. Ansvarig är områdets förvaltare 
Anders Jörneskog.

• Den 6 november bjöd kommunen in till en naturguidesträff i lokalerna på Drottninggatan. 
Där gjordes en utvärdering av årets program och man tackade  alla för deras insatser. Även 
detta år var Ekoparkens vävisare väl representerade.

Övrig programverksamhet
Bland annat följande evenemang har vi varit med och arrangerat eller deltagit i:

• Pensionärsföreningen Seniorernas studiecirkel med 4 vandringar/visningar.
• Matlagning i naturen, ett familjearrangemang av vägvisarna den 17 maj.
• Bussresa till Åsens by och Höglandets fornminnesförening för medlemmar den 31 maj.
• De vilda blommornas dag i samarbete med ÖNF, den 15 juni
• Skogens dag i Vidingsjö, anordnat av Skogsstyrelsen den 14 september.
• Östergötlands Hembygdsförbunds höstkonferens som arrangerades i samarbete med Skeda 

hembygdsförening. Under förmiddagen höll vi till i Fridhems kapell och under 

http://www.linkopingsekopark.nu/


eftermiddagen genomförde vägvisarna tre olika guidningar i Tinnerö Eklandskap. 
Konferensen avslutades med kaffe i Tinnerö rundloge.

• Fälbiologernas grundskoleprojekt den 15 februari'
• Vårtal i Vidingsjö kyrkby den 30 april.
• SKU – Svenska kyrkan i utlandet den 30 september.
• Östergötlands naturalhistoriska förenings medlemsmöte. Efter informationen tilldelades 

Ulla-Britt Forsgren ÖNF:s nyinstiftade Nils-Conrad-pris för att uppmärksamma det ideella 
arbete som hon lagt ner som Föreningen Linköpings Ekoparks ordförande. Priset bestod av 
ett diplom och en summa pengar.

Genom föreningens olika aktiviteter har vi under 2008 nått ut till ca 3390 personer.
All programverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Tinnerö gård och Fröberget
På Tinnerö gård finns fortfarande allt material kvar i det rum som föreningen använde som 
expedition.

Under våren 2008 började vi använda torpet Fröberget i föreningens verksamhet. Till det stora 
rummet har en ekmöbel (Äpplet) inhandlats via Blocket. Renoveringen av övervåningen fortsätter. 
Den utförs av en grupp medlemmar under ledning av Ruben Brage.

För föreningens medlemmar har vi under vår och höst haft "Drop-inkvällar" vid sammanlagt åtta 
tillfällen. Vi har då bjudit på ett enkelt kaffe.

Trädgården/markområdet runt torpet saknar trädgårdsarbetare, något som vi inte lyckats lösa under 
året.

Fagning och slåtter har skett programenligt. Höstslåttern i augusti avslutades traditionsenligt med 
sill och potatis och Kärnagängets dansuppvisning på en nystädad och lövad loge.

Trädgårdslandet och bärbuskarna har under året tagits om hand av föreningsmedlemmar och brukats 
som en kolonilott.

När det gäller nyttjanderätten till Fröberget har vi under hösten i god tid lämnat förslag till en 
revidering av avtalet. Kommunen har i skrivande stund inte givit något svar på vårt förslag.

Gårdsrådet
Gårdsrådet är en grupp på ca 40 medlemmar som kan hjälpa till med olika saker. Alla platsar där 
och alla kan hjälpa till med något. Under det gångna året har medlemmar ur gårdsrådet hjälpt till 
med fagning, slåtter och med kaffeservering i Tinnerö rundloge i samband med Östegötlands 
hembygdsförbunds höstmöte.

Adoption av fornlämningar
Arbetslagen arbetade vidare med att utrota ormbunkar, sly och annat ogräs. Tillväxten är god så 
insatserna är nödvändiga. Vi har ett 5-årigt avtal mellan länsstyrelsens kulturmiljöenhet och 
Föreningen Linköpings Ekopark. Avtalstiden går ut den 31 december 2011. Föreningen tar under 
denna tid på sig att utföra forn-och kulturminnesvård enligt bifogad åtgärdsplan, vilken innebär 
röjning av sly och grovstädning av skräp och avfall. Avtalet omfattar 19 olika delobjekt med 
enskilda vårdplaner som sköts av 20 adoptanter.

Studiecirklar
Torp-och kartgruppen med Kjell Friberg och Kjell Persson som ledare.



Hembygdsforskningen fortsatte under våren med att vi tog oss an rättarebostaden på Tinnerö. Där 
har det varit många som flyttat ut och in. Under hösten har studiecirkeln legat nere.

Tolkningen av den handskrivna texten till en karta över Halshöga har gjorts av Gudrun Lietha. 
Föreningens kartor förvaras i ett fuktfritt förråd på Garnisonsmuseets vind.

Hemsidan
Hemsidan har under året vidareutvecklars av Uno Johansson. Där ligger nu aktuellt program, texter 
och bilder från verksamheten. Innehållet utökas hela tiden. Det är värt att göra ett besök på: 
www.linkopingsekopark.nu

Marknadsföring och medial uppmärksamhet
En viktig del av marknadsföringen sker genom vävisarnas direktkontakt med besökare och via 
deltagande i större och mindre evenemang. Programmet har, som redan beskrivits, marknadsfört på 
många olika sätt.

Föreningen har under året uppmärksammats i följande media:
• Östgöta correspondentens Tips idag och kalendariu,
• Östgöta Correspondenten, reportage om Fröberget av journalisten Birgitta Pettersson 2008-

08-07
• Östgöta Correspondenten, reportage med anledning av att Ulla-Britt Forsgren tilldelades det 

första Nil-Conrad-priset av Östergötlands naturalhistoriska förening, 2008-12-11
• Östergötlands hembygdsblad nr4/s008, med reportage från förbundets höstkonferens som vi 

var värdar för tillsammans med Skeda hembygdsförening. I detta nummer fick vi också 
möjlighet att skriva en egen presentation av Föreningen Linköpings Ekopark.

Representation/information
Föreningen har under året varit representerad vid bl a rådsmöten på Naturcentrum, 
kommunledningskontorets information till natur-och miljöföreningar, Östegötlands 
hembygdsförbunds konferenser och på Kulturarv Östergötlands seminariedagar. Vi är också 
representerade i det Föreningsråd som bildades våren 2008 med Anders Jörneskog, förvaltare av 
Tinnerö Eklandskap, som ledare. Alla dessa samlingar återkommer kontinuerligt.

Slutligen:
• Tack för alla gåvor som vi fått motta!
• Tack alla som på olika sätt bidragit med arbete i föreningens verksamhet – utan er skulle 

föreningen inte fungera

Ulla-Britt Forsgren Erik Malmberg Janne Moberg
ordförande v ordförande sekreterare

Birgitta Nihlzon Eva Johansson Kerstin Sagström
kassör styrelseledamot styrelseledamot

Kalle Seidlitz
styrelseledamot
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