Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2016
Styrelsen: Björn Ström
Eva Johansson
Alf Karlsson
Håkan Hedtjärn
Anna-Lena Wenner

ordförande, kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden Varav ett tillsammans med Vägvisarna
den 5 september.
Medlemsmöten:
• Årsmötet hölls den 25 februari då Björn Ström berättar om en del av alla de rödlistade,
hotade djur och växtarter som man hittat i Tinnerö eklandskap genom åren.
• Höstmötet ägde rum den 20 oktober då Professor emeritus Jan-Erik Nylund håller föredrag
om trädens betydelse för kulturhistoria, ekopsykologi och parkvård.
•

Styrelsen ansvarade för tre medlemskvällar på Fröberget med möjlighet till praktiskt arbete
på Fröberget den 18 april, 18 juni samt 22 augusti.

•

Den 22 november informerade Mattias Schönbeck, antikvarie på länsstyrelsen,
om skötseln av de fornminnen som finns ute på Tinneröområdet och om systemet med

•

”fornminnesadoptanter”.
Adventsfika 26 november.

Antal medlemmar:
Föreningen har under året haft 164 medlemmar varav tre föreningar
Offentliga program:
13 olika arrangemang har varit annonserade i kommunens guideprogram. Här ingår även
vägvisarnas programpunkter som redovisas i särskild punkt.
Fröberget:
Allmänt
• Tillsyn av Fröberget.
• Kommunen har bekostat en renovering och målning av dörrarna till torpet.
• Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström.
• Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid fortsätter.
• Vi har röjt och städat i ladugården
• Vi har planterat ett gult krikonträd i plommonlunden för att skapa bättre förutsättningar för
pollinering och skörd av plommon på befintliga plommonträd (under de senaste åren har
trots riklig blomning ett fåtal plommon utvecklats).
• Vi har planterat diverse blomsterlökar (bl.a. klosterliljor) runt huset – i rabatter och i
gräsmattan.
• Vi har utökat blomsterprakten runt huset med bl.a. malvor och fingerborgsblommor.
• Vi har fortsatt att så ängsblommor runt om på tomten (bl.a. åkervädd, prästkrage, blåklocka

•

och gullviva).
Viss nyplantering av träd och buskar som lind, fläder och olvon har skett i och kring de
skräpigaste slånbärssnåren mot parkeringen. Vi har föryngrat hallonen i slånsnåret.

Aktiviteter på Fröberget
• Förberedelser för fagning 13 april.
• Fagning vår på Fröberget 16 april.
• Öppet hus 16 maj, 11 september.
• Försommarslåtter 16 juni.
• Sensommarslåtter 18 augusti.
•
•
•

Styrelsen ansvarade för tre medlemskvällar på Fröberget med möjlighet till praktiskt arbete
på Fröberget den 18 april, 18 juni samt 22 augusti.
Arbetsdag 29 oktober, diverse utomhus- och snickeriarbeten (bland annat städning och
hopplockning i ladugården, och bygge av fågel- och fladdermusholkar).
Dessutom har mycket arbete med bl. a gräsklippning, röjning, rensning och vattning har
gjorts av medlemmarna kontinuerligt under året.

•
Adoption av fornlämningar:
Verksamheten har fortsatt som tidigare år. Den 22 november höll vi ett offentligt möte med
Matthias Schönbeck som berättade om möjligheten att adoptera en fornlämning och sköta den
Holkar
Vi har tillverkat holkar under året och satt upp skogsduve- och göktyteholkar vid f.d
Jaktskyttebanan.
Hemsidan:
Föreningens hemsida nås via Hembygdsförbundets hemsida men fortfarande på den gamla adressen
www.linkopingsekopark.nu. Ansvarig är Anna-Lena Wenner.
Representation:
Föreningen har varit närvarande vid Naturcentrums rådsmöten, kommunens politikermöten och vid
Kulturarvsdagen.
Vägvisarna verksamhet 2016:
Vägvisarna har under året genomfört 11 programlagda visningar. De har guidat vid 11 beställda
visningar och hållit fyra föredrag på Hagdalska huset på ”Bergaträffen” i Berga kyrka, för En
bostadsrättsförening i T1-området och för Slaka hembygdsförening på östgötadagarna.
Deltagande i större evenemang under året
24 april: ”Vårsläpp på Halshöga”
11september : ”Skogens dag i Vallaskogen”
Föredrag
6 februari: Hagdalska huset, ”Berga statypark”
20 mars: Bergaträffen Berga kyrka, ”Smedstad från forntid till framtid”.

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