
Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2011

Föreningen hade vid årets slut 276 medlemmar

Styrelse: Björn Ström ordförande, Erik Malmberg vice ordförande, Eva Johansson sekreterare, 
Birgitta Nihlzon kassör, Alf Karlsson ledamot och Ankar Jylltorp ledamot (delvis).

Aktiviteter:

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten.

På årsmötet talade Gunnar Lindqvist om Lambohovs slott förr och nu.

Vid årsmötet kunde ingen ny ordförande väljas efter Gunilla Wetterling. Den uppkomna situationen 
ledde till ett extra årsmöte. Vid det extra årsmötet valdes Björn Ström till ordförande och Ankar 
Jylltorp till ledamot. Ankar Jylltorp valde, efter en prövotid i styrelsen, att senare under året lämna 
sitt uppdrag.

Föreningen deltog i Skogens dag i Vidingsjöskogen.

Drop-in-kaffe för medlemmar har ägt rum vid fyra tillfällen. Öppet hus för allmänheten har hållits 
vid två tillfällen.

Vägvisarna har som vanligt haft flera välbesökta och uppskattade guidningar.

En planerad cykeltur med anders Jörneskog i naturreservatet fick ställas in på grund av 
skyfallsliknande regn. Istället genomfördes en muntlig information inomhus på Tinnerö gård.

Föreningen har deltagit vår och höst på rådsmöten med alla naturföreningar i kommunen och likaså 
i möten med Linköpings politiker.

Höstmötets föredrag handlade om linberedning. Medverkade gjorde bl a Anita Lundgren och Anita 
Jansson Lindh.

Beträffande adoptionen av fornlämningar togs beslut om att Eva Johansson kallar till ett möte för 
adoptanterna en vardagskväll i april 2012.

Föreningens hemsida är åter i drift efter hjälp av Andreas Sahlman. Under året beslutades även att 
nyttja den tjänst som Hembygdsförbundet erbjuder beträffande hemsida.

Fröberget

I juni genomfördes en syn på Fröberget tillsammans med Anders Jörneskog från kommunen. En 
åtgärdslista upprättades. Under hösten åtgärdades det mest akuta.

Alf Karlsson har haft huvudansvaret för skötsel av trädgården, men han har även haft hjälp av andra 
i föreningen.

Andreas Sahlman har nyttjat odlingslotten.

Vårfagningen liksom slåttern genomfördes på sedvanligt vis med Kärnagängets dansuppvisning 
som uppskattad avrundning på slåttern.



Ett beslut finns om att föreningen ska få utforma en del av den nya informationstavlan vid 
Fröbergets parkering.

Ett nytt avtal beträffande Fröberget är i princip klart.

Den 30 oktober genomfördes en "röjardag" på Fröberget då framför allt sly togs bort.

Ett samarbete med fågelklubben har resulterat i en rejäl fågelmatningsplats invid Fröbergets 
parkering.

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