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Styrelsen.
Inger Wennerlund, ordförande
Charlott Antonsson, kassör
Kjell Johansson, ledamot
Pär Connelid, ledamot
Helen Björklund, ledamot
Sven Dahlbom, ledamot
Sara Kuylenstierna, ledamot
Anna Tössberg, ersättare
Pär Sandberg, ersättare
Naturskyddsföreningen i Varberg hade vid utgången av 2016, 1837 medlemmar. En
minskning från rekordåret 2015 med 25 medlemmar.
Vi har haft 17 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten inför de olika
aktiviteter som vi genomfört och medverkat i.
Lars Hellsborn har representerat kretsen i Länsförbundet Hallands styrelse. Inger
Wennerlund är Naturskyddsföreningens ledamot av Viskans Vattenråd. Det lokala
projektet inom Varbergs kommun med långt gånga planer för att rena Viskans biflöde Skuttran har tyvärr avstannat.
Inger Wennerlund har deltagit i Länsstyrelsens Miljömålskonferens i Halmstad 22
januari och Riksförbundsstämman i Norrköping 17 juni.
Verksamheten.
Vi har under året arbetat med en rad stora frågor: Vi har deltagit i flera samråd om
den planerade utbyggnaden av järnvägstunneln under Varberg. Samrådsprotokollet
är en diger lunta på nära 150 sidor.
Vi protesterade mot Översiktsplanen för Södra Trönninge som i ett slag mer än
fördubblade planerad bebyggelse från 400 villor till 900. Vi ansåg att åtgärderna för
att förhindra dagvatten att förorena Himleån inte var tillräckliga. Tyvärr gick inte
Länsstyrelsen på vår försiktiga linje.
Motsvarande invändningar har vi också haft för industriplanerna för Östra Holmagärde. Även där ville vi skydda Himleån från smutsigt dagvatten.
Överföringsledningen med avloppsvatten från Bua över Getterödeponin mot Varbergs reningsverk blev en rysare. Med mycket kort varsel fick vi information och
möjlighet att yttra oss. Vi och Varbergs Ornitologiska Förening yttrade oss för en
mindre skadlig dragning av den kraftiga avloppsledningen över området. Vivab,

kommunens avfallsbolag, lyssnade på våra invändningar. Och kommunens miljö-och
hälsoskyddsnämnd beslutade om ”vårt” förslag. Vi tackar för det!
Natursnokarna, Naturskyddsföreningens barnverksamhet, kom till start 2016 efter
en inspirerande kurs vid Dranstugan. Deltagare från Varberg var Jenny Amilon,
Emma Pettersson och Amelie Alsterrot. Gruppen har fått 4000 kronor i bidrag från
riksföreningen för att inhandla håvar, förstoringsglas och annat som behövs i verksamheten.
Miljövänliga veckan 2016 arbetade vi med temat ”giftfritt”. Kristina Johansson gick
en kurs i ”Giftfri Förskola” på Naturskyddsföreningen i Stockholm och blev inspirerad. Tillsammans med Studiefrämjandet inbjöds så samtliga förskolor att delta i en
föreläsning i ämnet. Föreläsare var Johanna Deinum, expert från Naturskyddsföreningen i Göteborg. 80 deltagare och fullsatt. Två uppföljande möten för särskilt intresserade ordnades också. Veckan innehöll även en föreläsning på temat ”Vad har
du i ditt badrumsskåp”. Föreläsare Marie Åkerberg från Varberg.
Skogsnätverk som bildades för två år sedan tillsammans med Varbergs Ornitologiska Förening har ordnat flera intressanta föreläsningar med bland annat företrädare
för Skogsstyrelsen, Södra Skogägarna, Naturskyddsföreningen och andra skogsnätverk. Gruppen har inventerat ett stort antal områden och funnit en riktig ”pärla” i
Gunnarsjö. Här arbetar nu Länsstyrelsen för att skapa ett naturreservat efter förhandlingar med markägaren.
Klädbytardagen i april på naturum blev välbesökt. Vår utåtriktade verksamhet i övrigt har vi ofta genomfört i samarbete med Studiefrämjandet, naturum och Länsstyrelsen. Så till exempel under rubrikerna: Vad finner jag på en strand, Nyfiken på
ängar och Orkidéerna i Vadkärr.
Ekonomin.
Resultatet för 2016 är 2796:80 kr. Behållningen vid årsskiften var 47 570:47 kr. Noteras bör att vi betalat tillbaka 20 000 kr till riksföreningen för ett projekt ”Våga
värna” som aldrig blev av.

För styrelsen i Varbergs Naturskyddsförening i mars 2017
Inger Wennerlund
ordförande

