
Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2014

Styrelsen: Björn Ström ordförande
Erik Malmberg vice ordförande
Andreas Sahlman kassör
Eva Johansson sekreterare
Alf Karlsson ledamot
Anna-Lena Wenner ledamot

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden.

Medlemsmöten:
• Årsmötet hölls den 27 februari där Gert Franzén berättade om hur man hittar forntidens 

kulturlandskap i det nutida utan att gräva.
• Höstmötet ägde rum den 23 oktober. Magnus Edlund från Åtvidaberg berättade intressanta 

historier om knektar och militärer.
• Styrelsen ansvarade för tre medlemskvällar (tidigare kallat drop-in) med möjlighet till 

praktiskt arbete på Fröberget den 28 april, 16 juni samt 18 augusti.
• Adventsfika 29 november

Antal medlemmar:
Föreningen har under året haft 215 medlemmar (när verksamhetsberättelsen skrivs har just 
medlemsregistret havererat)

Offentliga program:
17 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram. Här ingår även vävisarnas 
programpunkter som redovisas i särskild punkt.

Fröberget:
      Allmänt

• Tillsyn av Fröberget.
• Vi har fortsatt påpekat diverse underhållsåtgärder till kommunen.
• Verandan är grundligt renoverad med bl a nugjuten bottenplatta och nytt tak. Anna-Lena, 

Pam och Eva har målat.
• Ett bihotell har byggts.
• Rödfärgning av ladugården (det mesta) och bodar har genomförts av kommunen.
• Informationsskyltar rörande föreningen finns vid Fröbergsparkeringen.
• Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström.
• Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid.
• Fågelholkar har satts upp på olika platser i området.
• Fladdermusholkar har satts upp på Fröberget.
• Äppelträd har planterats på Fröberget- Åkerö, Himmelstalund och Gyllenkroks Astrakan.

Aktiviteter på Fröberget
• Förberedelse för fagning 22 april
• Fagning 26 aprilo
• Öppet hus 19 maj och 14 september
• Försommarslåtter 16 juni
• Sensommarslåtter 14 augusti
• Arbetsdag 11 oktober, diverse utomhus- och snickeriarbeten (bl a tillverkning av 



bihotell,svalhylla, fågel-och fladdermusholkar.

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.

Vägvisarna:
Vägvisarna har under 2014 haft 17 programlagda visningar/evenemang  (där ingår även fagning, 
slåtter och öppet hus) som lockade 298 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 funnits 
annonserade i På gång.
Beställda visningar har förekommit vid 15 tillfällen och lockat 319 personer. Dessa har beställts av 
arbetsplatser, föreningar och skolor. Exempelvis har elever från Skeda och Nya Munken deltagit. En 
eko-teologisk vandring i samarbete med Berga kyrka avslutades med nattvardsgång ute i naturen.
Vägvisarna har under året också medverkat vid Vårsläpp på Halshöga (2500 besökare) och vid 
Skogens dag.
Två föredrag hölls, på Prästbolsgatans 55 plusboende och på Östergötlands museum i samband med 
en utställning.
Vägvisarna medverkade även vid Hembygdsförbundets riksmöte 25 maj

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

Björn Ström Erik Malmberg Andreas Sahlman
ordförande vice ordförande kassör

Eva Johansson Alf Karlsson Anna-Lena Wenner
sekreterare ledamot ledamot


