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Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2018 

Styrelsen: Björn Ström   ordförande, kassör 

Eva Johansson  sekreterare 

Alf Karlsson   ledamot 

Håkan Hedtjärn ledamot 

 Anna-Lena Wenner ledamot 

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  

 

Antal medlemmar:  

Föreningen har under året haft 169 medlemmar varav 1 förening. 

 

Medlemsmöten:  

 Årsmötet hölls den 27 februari då Björn Ström berättade om kommunens satsningar i Tinnerö eklandskap 

under 2018.  

 Höstmötet ägde rum den 22 oktober då Kjell Persson berättade om Torpen under Smedstad och en tyst 

minut hölls till minne av Claes Petersson och Gert Franze’n. 

 Adventsfika 1 december på Fröberget. 

Medlemsresa 
Den 22 april ordnade föreningen en mycket lyckad medlemsresa för 23 medlemmar med buss till Västergötland 

där vi besökte Naturum Hornborgasjön och det nya besökscentret Katas gård i Varnhem. 

 

Offentliga program:  

14 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram. Här ingår vägvisarnas programpunkter 

som redovisas i särskild punkt. 

 

Marknadsföring 
Föreningens arrangemang marknadsförs i Kommunens ”Guideprogram till Linköpings natur” Naturcentrums 

program, Östgöta Correspondentens ”I dag spalt” och Föreningens hemsida 

Vi marknadsför oss också med personliga kontakter och samtal med personer som besöker Fröberget spontant och 

med den tryckta broschyren om föreningen som vi tog fram 2017. 

 

Fröberget:  

Föreningen disponerar torpet Fröberget i Tinnerö eklandskap mot att vi sköter tomten och visar upp torpet för 

allmänheten.  

Allmänt 

 Tillsyn av Fröberget. 

 Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström. 

http://www.linkopingsekopark.nu/
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 Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid fortsätter. 

 Vi odlade potatis för andra året i ett trädgårdsland som vi skapade 2016 genom att lägga ut gräskompost 

på en gräsyta som vi sedan odlade i med gott resultat. 

 Vi förde under våren en dialog med kommunens reservatsförvaltare Anders Jörneskog om utglesning av 

träden på Fröbergets tomt. Åtgärderna blev dock inte utförda av kommunen under 2018 

  Vi har anlagt en ny lövhög i slånbärssnåret vid containern och en ny rishög vid bronsåldersröset. De 

tidigare högarna ska inte användas längre 

Aktiviteter på Fröberget 

 Fagning vår på Fröberget 14 april. 

 Öppet hus 28 maj och 9 september. 

 Försommarslåtter 14 juni. 

 Sensommarslåtter 16 augusti. 

 Styrelsen ansvarade för två medlemskvällar på Fröberget med möjlighet till praktiskt arbete på Fröberget 

den 24 april, samt 20 augusti. 

 Arbetsdag 27 oktober med diverse utomhus- och snickeriarbeten, bygge av fågelholkar nya hyllor i 

ladugården och gallring bland plommonträden i plommonlunden. 

 Dessutom har mycket arbete med bl. a gräsklippning, röjning, rensning och vattning gjorts av 

medlemmarna kontinuerligt under året. 

 

Vägvisarna verksamhet 2018 
Vägvisarna har under 2018 haft 8 st aktiva medlemmar. 

Vägvisar träffar/ planeringstillfällen. 

25 april information, planering och organisation av kommande verksamhet 

11 oktober planering av program för 2019. 

Före varje evenemang detaljplanering, arbetsfördelning, dag för packning - och återställande av aktuellt material.  

Varje guidning förbereds genom rekognosering på ”plats”. 

Guidningar 

Programlagda visningar vid 9 tillfällen 

Beställda visningar vid 6 tillfällen 

Öppet hus på Fröberget vid 2 tillfällen 

Föredrag 

Har under året förekommit vid 4 tillfällen 

 Större evenemang 

29 april ”Vårsläpp på Halshöga”  

24 oktober guidemöte på kommunen 

Gert Franze’n  
Gert Franz’en avled den 23 oktober efter en lång tids sjukdom. Gert Franz’en var ingenjör som senare utbildade 

sig till arkeolog. I årtionden vandrade han runt i Tinnerö eklandskap och lärde sig att se och tolka spåren av 

järnålderns odlingslandskap. 

Han hittade boplatserna och systemet av stensträngar i Tinnerö eklandskap och publicerade sina resultat i skriften 

Järntida gårdar. Gert Franze’n var med i föreningen redan vid bildandet 1999 och var med i styrelsen i flera år 

Han bidrog med sin rika kunskap vid många guidningar och förläsningar för föreningen.  

http://www.linkopingsekopark.nu/
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Claes Petersson 
Claes Peterssson  avled den 21 maj 2018 i en ålder av 95 år. 

Claes har haft stor betydelse för röjning och skötsel av Fröbergets tomt under många år, från 2003 då föreningen 

fick tillgång till torpet. 

 

Adoption av fornlämningar 

Verksamheten har fortsatt som tidigare år. 

 

Föreningens arbete med att berika ängsfloran i reservatet 
På uppdrag av Tinnerö Eklandskaps förvaltare, Anders Jörneskog, har vår förening åtagit sig uppdraget att mot 

ersättning samla frön från ängsväxter och så dem dels i krukor för senare utplantering och dels direktsådd på 

lämpliga platser i reservatet. 

Detta arbete påbörjade redan hösten 2017 med insamling av frön från gullviva och åkervädd. En del av dessa frön 

har sedan såtts i krukor som under vintern och våren 2018 förvarades på torpet Fröbergets vind och resten av 

fröna såddes under våren 2018 på slåtterängen ”Hästängen” vid torpgrunden Sveden. 

 

Krukodlingen, som under våren omskolades, resulterade i 918 gullviveplantor och 155 åkerväddplantor. I 

avvaktan på tillväxt och senare utplantering placerades krukorna med dessa plantor längs torpets och ladugårdens 

ytterväggar. 

Under september-oktober 2018 planterades, med hjälp av flera föreningsmedlemmar, dessa växter på, av Anders 

Jörneskog, anvisade platser i området. Dessa platser är Smedstad dammar, sandslänten väster om bron vid COOP 

Stora, stora skjutbanevallen, Tinnerö trädgård och Brotorpet. 

Under sommaren 2018 (juli-augusti) samlades åter, också detta med hjälp av flera föreningsmedlemmar, en stor 

mängd frön från gullviva och åkervädd samt denna gång även frön från korskovall och ängsvädd. Korskovallen 

såddes sedan direkt vid Smedstad dammar och Tinnerö trädgård.  

Direktsådd av gullviva, åkervädd och ängsvädd skedde sedan i oktober 2018, också detta med hjälp av flera 

medlemmar, på av Anders Jörneskog anvisade platser. Dessa platser är slåtterängarna Smedstad storäng, ängen 

vid jaktskyttebanan och Hästängen (vid torpgrunden Sveden). 

 

Anders Jörneskog vill att vi fortsätter detta arbete även nästa år vilket styrelsen också beslutat om. Sådd i krukor 

av gullvivefrön samt åker- och ängsväddfrön har gjorts i november och krukorna förvaras ännu så länge i 

ladugården men ska senare placeras på torpets vind där temperaturen, med hjälp av element, hålls på en 

lämpligare nivå. 

Kassören har i dagsläget skickat en faktura på 17.760 kr som ersättning för vårt arbete. Föreningen har vidare haft 

vissa utgifter för bl.a. inköp och jord, krukor, underlägg, spadar mm.  

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som deltagit i detta arbete som inte bara berikar ängarna i 

reservatet utan också föreningskassan. Givetvis har arbetet med detta projekt varit mycket arbetskrävande men det 

har även inneburit en givande arbetsgemenskap och en glädje över att i framtiden förhoppningsvis få se ett 

blomstrande resultat av allt slit. 

 

 

http://www.linkopingsekopark.nu/
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Holkar 

 Av tradition har vi varje år sedan 2013 satt upp tre skogsduveholkar och tre göktyteholkar i naturreservatet. Med 

hjälp av flera medlemmar satte vi den 28 mars upp skogsduveholkarna på Trollkullen och av göktyteholkarna 

sattes en upp på kullen och de övriga två i området däromkring. Tidigare holkuppsättningar är koordinatsatta och 

markerade på en karta och denna information har överlämnats till kommunens reservatsförvaltare Anders 

Jörneskog Denna dokumentation finns också tillgänglig för föreningens medlemmar. Vi kommer att på samma 

sätt också dokumentera årets uppsättning och även2019. Under våren sattes även ett nybyggt bihotell upp på 

Fröbergets ladugårds södra vägg intill hotellet som byggdes 2016. 

 

Hemsidan 
Föreningens hemsida nås via Hembygdsförbundets hemsida men fortfarande också på den gamla adressen 

www.linkopingsekopark.nu. Hembygdsförbundet bytte web-plattform under året vilket innebar att vi fått göra om 

hemsidan och har gjort en total översyn av innehållet. Ansvarig är Anna-Lena Wenner. 

Representation 

Föreningen har varit närvarande vid Naturcentrums rådsmöten, kommunens politikermöten, Hembygdsförbundets 

möten i januari och september och kulturarvsdagen. 

Yttrande 
Föreningen har skrivit ett yttrande till kommunen över förslag till nya regler och skötselplan för Naturreservatet 

Tinnerö eklandskap Natur och kultur och ett yttrande över kommunens nya Naturvårdsprogram 

 Torp- och kartgruppen 

Under året har Torp- och kartgruppen fortsatt med att dokumentera gårdar, torp och stugor under Rosenkälla som 

på något sätt kopplats ihop med Rosenkälla och kartlagt resultatet av ägodelningen av Rosenkälla som Sya 

Egnahemsförening gjorde. De har intervjuat Vera Holmström, som har en bakgrund i Hagstugan. 

och hållit föredrag vid föreningens höstmöte.  

Jobbat med det ständigt pågående arbetet med uppföljning av tidigare dokumentation. 

 

Slutligen: 

Ett stort tack till samtliga som bidragit till årets verksamhet!  

 

 

 

Björn Ström  Håkan Hedtjärn 

Ordförande, Kassör Styrelseledamot 

 

 

 

Eva Johansson Alf Karlsson  Anna-Lena Wenner  

Sekreterare  Styrelseledamot Styrelseledamot 

http://www.linkopingsekopark.nu/

