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Föreningen.
Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2015 ökat till 1866 medlemmar, en ökning med 32,9 procent jämfört med året innan. Det innebar att vi var
den krets i Sverige som ökat medlemstalet näst bäst. Bara Morakretsen var bättre
med sin 60-procentiga medlemsökning.
Vi har haft sju styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten inför de olika aktiviteter vi
genomfört.
Inger Wennerlund och Karin Ekeborg har deltagit i Länsstyrelsens årliga Miljömålskonferens. Årets ämne i Falkenberg var jordbruksmarken.
Karin Ekeborg och Inger Wennerlund har också deltagit i bildandet av Kustvattenrådet.
Lars Hellsborn har deltagit i NFs skogskurs i Göteborg.
Verksamheten.
Vi har under året arbetat med en rad stora frågor: Vi har deltagit i samråd om den
planerade utbyggnaden av Varbergstunneln. Vi har tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening (VOF) haft samråd om hur skyddsvallen mot fågelreservatet
kan utformas för att gagna både fåglarna i reservatet och besökarna. Vi uppfattar att
vi har fått god respons för våra åsikter.
Vi har arbetat med ytterligare planfrågor. Så till exempel har vi överklagat ett planförslag för Södra Trönninge som vi anser kommer att förorena Himleån och allvarligt
skada fågellivet i fågelreservatet på Getterön. Vi tror oss få medhåll av Länsstyrelsen.

Vi har också bevakat den föreslagna bebyggelsen på Brunnsberg, som vi anser naggar för mycket av den värdefulla Brunnsbergsskogen i kanten.
Klädbytardagen i april blev en mycket uppskattad tillställning. En aktivitet som en
projektgrupp av yngre medlemmar startat och genomfört med bravur. Klädbytardagen återkommer under 2016, nu på naturum Getterön med naturum som samarbetspartner.
Vårt samarbete med Varbergs Biodlarförening blev till en fin utflykt med visning
av bikuporna vid Lindbergs hembygdsförenings gård, Klasa.
Inför Miljövänliga veckan satsade vi på en debatt med rubriken Varför Eko? Varbergs bibliotek Komedianten erbjöd oss lokal och plats i bibliotekets katalog.
Mycket jobb men inte så välbesökt som vi hade önskat. Däremot blev vår kväll om
äpplen i samarbete med naturum mycket välbesökt. Pomologen Rolf Eskilsson berättade och examinerade äpplen.
ICA Kvantum och ICA Eklöws Derome bad oss även detta år att komma och närvara
med vårt fina ekomaterial.
Ett projekt med bidrag från riksföreningen på 20.000 kronor startades under förra
året. Föreningen vill med bidraget synliggöra Varbergs kommuns grönstrategi i dokumentet ”Simma, lek och svärma”. Vi har gjort en exkursion under guidning av
Gert Andersson för att bättre bli bekant med Brunnsbergsskogen. Kommunen har
tänkt bygga i området och vi har protesterat kraftfullt..
Bildandet av ett skogsnätverk tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening
var det nya förra året. En välbesökt skogskväll på naturum Getterön med åtföljande
skogsutflykt blev en flygande start. Gruppen har inventerat skog som kan vara värd
att bevara. Gruppen har också inventerat ett antal områden som anmälts till avverkning.
Munkagårdsskolan bad oss hålla två lektionstimmar om ekologisk odling. Bra debatt med eleverna, många av dem med jordbrukande föräldrar.
Vi har medverkat i en studiecirkel tillsammans med Varbergs ornitologer med syftet att informera och berätta om vår natur och våra fåglar för asylboende på Himle
utanför Varberg. Studiefrämjandet var organisatör och vi gjorde fyra uppskattade utflykter i Varbergs omnejd.
Vi har som tidigare år haft ett mycket gott samarbete med Studiefrämjandet, och
Varbergs Ornitologiska Förening, Hallands Botaniska Förening och Varbergs Biodlarförening.
Resultatet för 2015 redovisas i resultat- och balansräkningen.
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