
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN LINKÖPINGS EKOPARK 2012

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

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden

Medlemsmöten:
Årsmötet hölls den 29 februari med föredraget Eklandskapets framtid
Höstmötet ägde rum den 14 november. Biolog Inger Lönnevik berättade om Växter vid torpet.

Antal medlemmar:
Föreningen har under året haft 250 betalande medlemmar

Skrivelser och utlåtanden:
Föreningen har gett sina synpunkter i följande sammanhang:

• 1 Svarat på kommunens friluftsenkät
• 2 Remissvar på kommunens förslag till naturvårdsprogram
• 3 Remissvar på förslaget till plan rörande nytt ridcenter vid Smedstad

Offentliga program:
20 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram.

Vägvisarna:
30 offentliga och beställda guidningar med sammanlagt 523 deltagare.

Fröberget:
• Avtal om nyttjanderätt av området Fröberget är undertecknat. Ett antal medlemmar har 

medverkat i kontinuerlig skötsel och tillsyn av Fröberget för att, enligt det avtal vi har med 
kommunen, hålla tomt och byggnader i ett bra skick. Vi har kontinuerligt underhandlat med 
kommunen gällande flera frågor, som gäller torpets skötsel och underhåll (bl a restaurering 
av verandan).

• En liekurs anordnades den 7 augusti.
• Vid arbetsdagen den 13 oktober lades nytt grus på gården och i bersån. Dessutom 

tillverkades fågelholkar.
• Adventsfikat ägde rum den 1 december.
• Odlingslotten har brukats 2011-2012 av Andreas Sahlman.

Gårdsrådet har varit delaktigt i:
• Vår på Fröberget med fagning  21 april
• Städdag på Fröberget 23 april
• Försommarslåtter 14 juni
• Sensommarslåtter 16 august, där Kärnagruppen medverkade med dansuppvisning.
• Dropin 7 maj, 27 august, 24 september
• Öppet hus 21 maj, 9 september.



Adoption av fornlämningar:
Möte hölls 9 maj för dem som adopterat fornlämningar med demonstration av lövblås.

Hemsidan:
Under året har föreningens webbplats flyttats från eget webbhotell till Hembygdsförbundets 
webbtjänst. Den nya tjänsten omfattar även ett kalendarium för aktiviteter. 
Föreningens domän www.linkopingsekopark.nu, vilken är aktiv, har behållits.

Marknadsföring och medial uppmärksamhet:
"Lieslipning på Fröberget", artikel i Länstidningen 17 august.

Representation:
Föreningen har varit närvarande vid rådsmöten och kommunens politikermöten. Dessutom har 
föreningen genom en medlem hjälpt kommunen att återinföra dårgräsfjäril i området. 
Förhoppningsvis kan vi nästa sommar åter se dårgräsfjärilen flyga omkring bland lundstarren.
Föreningen har även haft en representant på möte med Kulturarv Östergötland, en gång på våren 
och en gång på hösten, samt vid ett guidemöte på kommunen 16 oktober. 
Den 3 juni visade våra vägvisare Tinnerö eklandskap för Östergötlands hembygdsförbunds 
museiombud under en resa i Eklandskapet.

Övrigt:
Stig och Anita Janson har skänkt en slipsten till föreningen.

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