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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I 
ALINGSÅS 
MED BJÄRKE OCH HEMSJÖ-ÖDENÄS 

Föreningen är en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. 
Antalet medlemmar är 1130 st, varav 704 är fullt betalande och 436 är familjemedlemmar. 
Det är fler fullbetalande men färre familjemedlemmar än förra året. 

STYRELSE UNDER ÅRET. 
Ordförande: Mats Andersson, Vice ordförande: Pernilla Krantz, Sekreterare: Elsa Höök,  
Vice sekreterare: Jonas Sandstedt och Kassör: Tom Marlow. 
Ledamöter: Ingvar Andersson och Stefan Bydén. 
Övriga ledamöter: Siri Nordberg, Sebastian Birgersson, Rolf Edvardsson och Alice Schiller. 

PROGRAMPUNKTER UNDER ÅRET. 
Som alla vet har året 2020 varit drabbat av corona-pandemi. Många programpunkter har därför 
blivit inställda.  
I januari hann vi i alla fall med en Workshop på ämnet insändare och aktivism. 
Årsmötet hölls den 18 februari i Brunnsgårdens samlingssal. 
I april ordnades en ugglekväll, ängarna fagades i Brobacka samt en vandring gjordes i Hjortmarka. 
Maj bjöd på ytterligare städning och fagning i Brobacka samt en fågelmorgon vid Nolhagaviken. 
Brobackavandringen blev inställd och likaså ångbåtsturen på Mjörn. Mångfaldens dag 
genomfördes i  Brobackaområdet. 
De vilda blommornas dag  på Dammsjöås genomfördes. 
Under juli och augusti slogs det med lie som planerat under ledning av Alingsås lierade ängsgrupp. 
I september genomfördes en vandring i Ingared, en vandring i Värhuvudsområdet i Risveden och 
ett möte om skyddad natur med kommunekologen i Alingsås. Svamputställningen och föredrag om 
jordbildning ställdes in. 
I oktober hölls ett öppet styrelsemöte. 
I november blev det återigen en vandring i Risveden kring Eklidens naturreservat. Ett föredrag om 
våtmarkernas betydelse ställdes in. 
Avslutningsvis hölls en digital workshop på ämnet Insändare och aktivism. 
Sammanfattningsvis blev det mesta inomhus inställt och det mesta utomhus genomfört. 

NATURSNOKARNA. 
Snokarverksamheten har legat på is på grund av brist på ledare. 

BROBACKAGRUPPEN. 
De engagerade i gruppen har arbetat med skötsel av området och varit stugvärdar. Trots pandemin 
har stugan varit öppen de flesta söndagar (14 söndagar öppet och 4 stängt). Det har varit både 
fagning, städning och slåtter. Besöksrekord var sön 12/7 med 116 personer. En redskapsbod har 
tillkommit på baksidan av stugan. Där finns också sittplats under tak och en eldstad. Nya 
broschyrer och bättre skyltning av lederna är också ordnade. Inför nästa säsong behöver fönster 
renoveras och taket ses över. En av trapporna vid jättegrytorna behöver också få ett bättre insteg. 
Kontaktperson för gruppen har varit Bodil Hildenwall som hälsar och tackar alla för årets insatser. 

SKOGSGRUPPEN. 
Gruppens medlemmar har i samarbete med Naturskyddsföreningen i Lerum och Ale verkat aktivt 
för att skydda skogsområden i Risveden. Under året har energi lagts på att välja ut nya områden 
med höga skyddsvärden. Flera skyddsvärda områden finns, många i anslutning till tidigare 
skyddade platser. Då skogsbruket fortsätter med ökad frenesi vilar alltid ett hot över de delar av 
skogen som är gammal och storvuxen.  
Dessutom har en ambitiös Våtmarksinventering inom Risvedens skogar genomförts, vars resultat 
finns publicerat.  



PLANGRUPPEN. 
Plangruppen har under året yttrat sig i två ärenden. 

Yttrande över förslag till detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och 
gång- och cykelväg vid Borgens gata. 
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra byggandet av en underfart för bil och gång- och 
cykeltrafikanter under Västra stambanan för att sammanbinda Sävelunds- och Borgens 
verksamhetsområden, och därmed även E20 och Vänersborgsvägen. Alingsås stadskärna kan på 
så sätt få minskat trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter och räddningstjänsten kan få en 
alternativ körväg. Syftet är också att bygga gång- och cykelväg längs med Borgens gata för att 
serva befintliga verksamheter längs gatan samt nya verksamheter längs Tokebackavägen. 
  
Yttrande till Trafikverket angående gång- och cykelväg mellan Ingared och Tollered 
(E20).Ökat cyklande är en positiv trend i dagens samhälle. Aktuellt projekt minskar den lokala 
biltrafiken, vilket är positivt ur miljöbelastningssynpunkt. Den planerade gång- och 
cykelförbindelsen ökar trafiksäkerheten och förenklar för oskyddade trafikanter som cyklar mellan 
Alingsås och Lerum och vidare mot Göteborg. Vi ser positivt på att den nya gång- och cykelvägen 
anpassats utifrån områdets natur-, vatten- och kulturmiljöer. Vald sträckning minskar påtagligt 
intrånget i känsliga miljöer. 

ALINGSÅS LIERADE ÄNGSGRUPP. 
Den samordnade slåttern inom Alingsåsområdets finaste äng och hagmarker omfattade under året 
14 områden. Slåtterarbetet sker under juli och augusti och är ett bra exempel på praktiskt 
naturvårdsarbete som lockar många deltagare. Kontaktpersoner har varit Stefan Bydén och Stellan 
Andersson. 

KLIMATGRUPPEN 
I början av oktober 2020 tillkom en ny grupp inom Naturskyddsföreningen Alingsås - 
klimatgruppen. Första mötet med klimatgruppen hölls 5 oktober. Gruppen bildades eftersom det är 
hög tid att vår krets riktar än mer fokus på klimatkrisen. På sikt vill vi jobba för att främja konkreta 
klimatpolitiska åtgärder i Alingsås kommun. Vi vill också att fler ungdomar ska komma i kontakt 
med Naturskyddsföreningen.  

För att uppnå detta, under 2021 är tanken att satsa på bland annat opinionsbildning i form av att 
skriva insändare till Alingsås Tidning, försöka delta på klimatmanifestationer, arrangera 
klädbytardagar, bjuda in föreläsare och bjuda in till filmvisning. Givetvis allt detta med hänsyn till 
den pågående pandemin. En annan tanke är att vi ska bli mer aktiva på sociala medier, t.ex 
Instagram och Facebook. 

ÖVRIGT SAMARBETE 
Under året har Stellan Andersson varit vår representant i Republiken Risöns regering. Säveåns 
vattenråd som syftar till att förbättra vattenkvalitén i sjöar och åar inom Säveåns avrinningsområde 
har från föreningen representerats av Stefan Bydén. 

NATUR- OCH MILJÖPRISET. 
Natur- och miljöpriset som föreningen delat ut sedan 2009, gick 2019 till Klimatfullmäktige / 
Klimatgruppen som med en mängd arbete och aktioner jobbar för klimat och miljöfrågor i Alingsås. 

 
Alingsås februari 2021. Styrelsen för Alingsås Naturskyddsförening. 

Mats Andersson 
Ordförande.


