Verksamhetsberättelse för
Naturskyddsföreningen Bjäre, 2015-01-01 – 2015-12-31
Styrelse
Ordförande:
Kassör:
Ledamöter:

Pål Abrahamsson
Peter Larsson
Lennart Johnsson
Kerstin Junker-Lönnerholm
Catharina Engberg
Eva Werner
Bodil Hallberg

Suppleant:

Stina Jansson
Lars Stefansson
Erica Elmberg

Revisorer:
Suppleant:
Valberedning:

Anna-Lena Karlsson, Mats Ljunggren
Bodil Stefansson
Hans Lundström, Lotta Hammar

Vi har haft 9 protokollförda styrelsemöten under året.

Medlemsantal: 477 varav huvudmedlemmar 267
Hemsida: http://www.bjare.naturskyddsforeningen.se
E-post: se länkar på hemsidan.
Arbetsgrupper i Naturskyddsföreningen Bjäre 2015
Programgruppen
Kerstin Junker-Lönnerholm Lotta Luttropp
Gunilla Abrahamsson, Bodil Hallberg
Ängsgruppen/Skötselgruppen
Lennart Johnsson, Gunilla Abrahamsson
Pål Abrahamsson, Eva Werner
Föreningens aktuella skötselområden
Ängar
Ansvariga
Slottet
Pål Abrahamsson, Gunilla Abrahamsson
Ledtorpet
Eva Werner med stöd av Lennart Johnsson
Haralds äng
Lennart Johnsson med stöd av Harald Johansson
Klimatgruppen
Karl-Axel Sand, Karin Stenholm
Lennart Johnsson Anne Kjellberg,
Hans Lundström, Eva Werner, Jan-Erik Bengtsson
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Ekomat-gruppen
Ingen organiserad verksamhet under 2015.

Samhällsgruppen
Pål Abrahamsson
Gruppen har inte varit verksam under 2015. Planärenden har bevakatsav Pål Abrahamsson
som informerat styrelsen om pågående planer. Inga yttranden har skrivits under året.
Exkursionsgruppen
Ingen organiserad verksamhet under 2015.
Representanter i:
Kretsrådet

Pål Abrahamsson

Ansvariga för/kontaktpersoner för:
Föreningskontakten / HD
Hemsida
Material
Reklam och marknadsföring
Båstads turism

Kerstin Junker Lönnerholm
Kate Paulsson/Pål Abrahamsson
Gunilla och Hans Abrahamsson
Lennart Johnsson
Lotta Luttropp i samarbete med
Programgruppen och Kerstin Junker-Lönnerholm
Pål Abrahamsson

Representation
- Vi betalar 550 kr per år för medlemskap i Båstad Turism
- Vi är medlemmar i Folkhögskolan i Munka Ljungby

Under året har vi genomfört 25 program, fördelade enligt nedan.
Exkursioner: 7 (2 ställdes in)+4 (1 ställdes in)
Slåtter eller annat naturvårdsarbete:. 3+1
Naturbildvisning: 2+1
Seminarier eller föredrag: 3+3 (+Maregeretetorps trädgårdsmässa)
Klädbytardag: 1 + 1
De olika arrangemangen har haft en tillfredsställande mängd deltagare. Vissa arrangemang har
varit jättebra och ett har också fått ställas in pga sjukdom/få deltagare..
Aktiviteter för barn och familjer
Under de senaste åren, på våren, har det näst intill blivit tradition att arrangera en barn och
familje resa ut till Hallands Väderö. Planen är att fortsätta med detta. Under 2015 fick tyvärr
aktiviteten ställas in pga hård vind, så båtarna gick inte.
En annan aktivitet som vi försöker återupprepa är att vi under hösten träffas vid en strand, ex i
Torekov, och har gemensamma aktiviteter med sakletning, naturkunskap, eldning, grillar
korv, pinndeg och krabbelurer. Under hösten anordnades två specifika familjeaktiviteter. Den
i Torekov, vid vindskyddet och en ny i Båstad/Hemeslöv. Den i Torekov blev väldigt lyckad
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och framför allt blev det en integrationsaktivitet då de flyktingar från boendet på campingen
deltog.
I samband med Margeretetorps trädgårdsmässa fanns föreningen representerad. Vårt tema var
de pollinerande insekterna. Vi hade ett ”quiz”, barn deltog i byggnation av holkar för solitära
bin och vi förevisade vad man kan göra för att hjälpa polinerade insekter i trädgårdsmiljö.
Kunskapsspridning och medlemsrekrytering!
Skördemarknaden med Ekologisk avdelning på Maria torget i Båstad
Under 2015 blev marknaden inställd då den sedan ett par år arrangerande organisationen BBG
inte lyckades organisera evenemanget.
Ängarna
Bevarandet av ängarna vid Slottet, Ledtorpet, och Haralds ängar har under året skötts som
tidigare i arbetet med röjning, fagning och slåtter. Under 2015 släppte föreningen
skötselansvaret för Frestens fälla. Lite tråkigt att behöva göra detta då det är en av de finaste
fjärilsängarna.
Ängarna är i allmänt gott skick. Vid Ledtorpet har gymnasieskolan i Båstad tagit sig an
slåttern som en teambuilding aktivitet i smaband med skolstarten. Detta var fjärde året som
skolans elever och personal jobbat med ängen. Ängen används också som utbildningsplats för
att koppla skolan till naturen. Eva Werner är samordnare för detta.
Haralds ängar sköttes slåttern under en underbar sensommardag. Det var många som var med
och bidrog. Området är nu klassat som ett naturreservat.
Slottet slåttrades traditionsenligt, men resurserna är lite knappa.
Klimatgrupp
Fyra möten har gruppen hålli under året. Klimatgruppens projekt detta år var att ordna en
klimatdag med avslutande klimatseminarium under kvällen. Klimatdagen arrangerades 8:
oktober tillsammans med gymasieskolan i Båstad. Gäster var David Kilberg, klimatsakkunnig
från Riksföreningen och Katarina Pelin, kommunchefen som representant för kommunen.
David arbetade med eleverna under dagen och gjorde en klimatplan för skolan tillsammans
med eleverna och det förbereddes också material inför kvällen. Efter Davids inledning och ett
anförande av kommunchefen blev det en livlig diskussion, där bl a en del elever från
gymnasieskolan deltog.
Utöver detta så arrangerades en cykeldag på Lyckantorget lördagen den 26 september. Något
som Naturskyddsföreningens olika kretsar arrangerade på flera orter i landet. Det fanns
elcyklar att låna, transportcyklar att utvärdera, en smothie cykel att trampa så man fick mixat
med muskelkraft och många var intresserade. Vi hade frågesport och delade ut broschyrer om
fördelarna med cykling. Det blev en lyckad dag.
Samhällsgruppens arbete angående kommunens planarbete.
Under året så har samhällsgruppen bevakat utvecklingen kring kommunens planarbete.
Ett antal planärenden har lästs igenom och analyserats. Inga yttranden har gjorts under 2015.
Exkursionsgruppen
Tanken är att medlemmar gör utflykter tillsammans t ex alla föreningens fågelvänner som kan
ha utbyte i att skåda tillsammans. Alla intresserade är välkomna till gruppen. Gruppen
behöver ny samordning och har under året inte haft någon riktig gemensam aktivitet.
Kerstins och Carinas minnesfond
Kerstin Rosendahl och Carina Westermark var medlemmar i Naturskyddsföreningen bjäre.
Båda var starkt engagerade och drev framgångsrikt sina miljöfrågor. Naturskyddsföreningen
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har erhållit gåvor som avsatts till deras minne och en fond är instiftad. Genom denna fond kan
vi belöna ungdomars miljöintresse.
Under 2015 gjordes ingen premiering ur från minnesfonden då inget gymnasiearbete
kvalificerades. Bättre marknadsföringg skall göras inför val av gymnasiearbete.

Hallands Väderö
Det är Torekovs kyrkoråd som ansvarar för skötsel och tillsyn. Tre programpunkter har
planerats för ön, bla den årliga påsk- resp. julvandringen och den tidigare mycket uppskattade
barnaktiviteten på ön med Jan Lannér som guide. Tyvärr blev den sistnämnda inte av pga hårt
väder.
Boskapsvagn
Föreningens uthyrning av boskapsvagn till djurägare på Bjäre fortgår. Den är uppskattad och
under 2015 har uthyrningen genererat 10050 kr till föreningen. Årets reparations och
servicekostnad har uppgått till 6063kr. Buskröjaraggregatet som togs fram under
betesprojektet lånas fortfarande ut till behövande och är ett uppskattat redskap.
Bank.
När Sparbanken Öresund köptes upp av Swedbank beslutades att byta banktjänsteleverantör.
En orsak är att miska kostnaderna för bankens tjänster och få en bättre ränta på sparkapitalet.
Plusgirot är också avslutat. Ny leverantör sedan årsskiftet 2015-2016 är Länsförsäkringar
Bank.

Bjäre i februari 2015
Styrelsen för Naturskyddsförening Bjäre gm PålAbrahamsson
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