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I Naturskyddsföreningen Östergötlands styrelse är Rolf Ström från 
motalakretsen kassör. Kretsen har deltagare i länsförbundets skogsgrupp och 
handla miljövänligt-nätverk.  
 

Sammanträden   
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda möten. Besluten 
har fattats i fullt samförstånd utan reservationer. Dessutom har 
underhandskontakter via telefon och e-post upprätthållits mellan styrelsens 
ledamöter. Årsmöte med 17 deltagare hölls den 8/3, och det följdes av ett 
konstituerande möte. 
Vid ett arbetsmöte i januari ordnades med utskicket av årsprogrammet. 
 

Medlemsantal  
Antalet medlemmar var vid årets slut 677, varav 304 familjemedlemmar. 
 

Aktiviteter under 2015   
Föreningen har under året tagit fram ett årsprogram. I detta har funnits 
aktiviteter och arrangemang såsom: 

 Vår- och höstträff med vadstenakretsen vid vårt gemensamma fågeltorn i 
Tycklingeviken, Vadstena, totalt 10 resp. 14 deltagare. 

 Valborgsmässofirande vid Hagalund, Soldatängen, samlade ca 100 
deltagare i alla åldrar trots ihållande regn. 

 9 arbetsdagar  på Soldatängen och torrängen med slyröjning, hamling, 
nersågning av buskar, fällning av träd, risdragning, bortkörning av ris, 
fagning, körning med slåtterbalk, lieslåtter, räfsning och bortforsling av 
slaget gräs,  
2 - 31 deltagare per arbetsdag. 

 ”De Vilda Blommornas Dag” i Soldatängsområdet med guidning av Bo 
Johansson, 19 deltagare. 

 Naturvänliga dagen ägnades åt insektshotellbygge. 4 deltagare 

 Naturnatten i skogen vid Offerby , 13 deltagare. 

 Natur- och kulturvandring på Djurkällaplatån.  5 deltagare. 

 Besök på Löts getgårdsmejeri i Ulrika. 16 deltagare 



Övriga aktiviteter: 

 Cykelmanifestation på vägen Motala – Vadstena för en cykelväg mellan 
orterna. 18 deltagare 

 Filmvisning med Martin Emtenäs på biblioteket. Fullsatt lokal 

 Föreningsdag på Stora Torget, 5 deltagare 

 Eftermiddag med miljötema tillsammans med Föreningen Norden och 
ABF.ca 25 deltagare 

 En bokcirkel med 4 sammankomster genomfördes under hösten. Johan 
Rockströms bok ”Big World small planet” Lästes och diskuterades. 6 
deltagare. 

 

Miljövänliga Veckan 
Föreningen ordnade utställningar på biblioteken i Motala och Borensberg om 
ekologisk mat med tyngdpunkt på bröd och kaffe. Insändare skickades till 
Motala Vadstena Tidning. Undersökning om tillgången på ekologiskt bröd 
gjordes i de större livsmedelsbutikerna, en förening bjöds på EKO-fika. 
Föreningen medverkade vid en familjedag på biblioteket i Motala under veckan. 
 

Representation vid länsstämma, konferenser m.m.  

 Årets länsstämma ägde rum i Valdemarsvik den 25 april. Fyra 
medlemmar från Motala deltog i stämman  

 Inger R och Rolf S representerade Naturskyddsföreningen under 
Vätternrundan med en utställning i Stadsparken. 

 Inger L deltog i länsförbundets kretsordförandeträffar i Linköping och 
Norrköping. 

 Tre medlemmar deltog vid invigningen av Föreningarnas Hus.  

 Fyra från styrelsen deltog i Föreningsgalan i Föreningarnas Hus, då Rolf 
Ström fick utmärkelsen ”Årets ledare”. 

 Två medlemmar deltog i ett möte med Övre Motala ströms Vattenråd. 

 Länsförbundet arrangerade en Plan- och vattenkonferens med två 
deltagare. 

 Föreningen deltog med ett informationsbord vid firandet av Sjöbo-
Knäppans 20-årsjubileum. 

 Föreningen deltog i av Länsförbundet anordnad Lilla höstkonferensen 
om HMV, Vatten, Skog och Planfrågor. 

 Vid Höstkonferensen i Stockholm deltog en medlem under lördagen. 

 Lina berättade om Naturskyddsföreningens arbete för arbetssökande och 
anställda på Studiefrämjandet. 

 

Remisser   
 Remissvar har lämnats om detaljplanen för kvarteret Linden. 

 Remissvar har lämnats angående utbyggnad av gästhamnen. 

 Remissvar har lämnats om Mark-. och bostadsförsörjningsprogram för 
Motala kommun. 
 

Debattinlägg och tidningsartiklar 
 Cykelsommar med glädje 

 Cykelväg nu ett steg närmare 

 Namninsamling, cykelväg mellan kommuner 

 Satsa mer på cyklingen 

 Vill ha cykelväg mellan Motala och Vadstena 

 Vårröjning på Soldatängen 

 Naturvårdsstipendium till Motalabo (Hasse Jonsson, fågelholksbyggare) 

 Nya stenåldersfynd kan missas 



 Odla mer ekologiskt 

 Ta ansvar när du fikar 
 

Soldatängen (slåtterängen och torrängen)  
(ansvariga: Bo Johansson och Thomas Lundqvist) 
Arbetet med slåtterängen har nu pågått i tjugoett år. En allt större yta har 
befriats från sly och buskar samt en del träd. Detta, tillsammans med slåtter och 
efterbete av några unga djur av highland catttle-ras, har berikat ängens flora 
och fauna. För arbetet på ängen får föreningen årligen EU-bidrag. 
Arbetsåret på Soldatängen består av röjning under hösten, vintern och tidig 
vår, fagning på våren och slåtter på eftersommaren följt av efterbete av några  
nötdjur. Betesdjurens närvaro har lockat åtskilliga personer att titta på dem. 
Runt en del av ängen och åkerlyckan har gammaldags gärdsgårdar satts upp. 
De behöver nu efter nära 20 år restaureras, vilket kommer att påbörjas nästa år.  
På ängen växer i allt större antal bl.a. de tre rödlistade arterna skogsklocka, fält- 
gentiana och hartmansstarr. Även mer vanliga ängsväxter har ökat betydligt i 
antal, sedan kretsen började sköta ängen på gammalt sätt igen. 
Valborgsmässofirandet på ängen med brasa, sång, vårtal och korvgrillning 
lockade ungefär 100 deltagare, både barn och vuxna trots hällande regn.. Då 
gavs ett utmärkt tillfälle, att elda upp de under året bortröjda buskarna och riset 
från bortgallrade träd. Bo Johansson höll vårtalet i form av naturlektion.  
Till slåttern kom 31 personer första lördagen och 20 personer den andra. Sång 
och musik förgyllde fikapausen. , 
Vi har nu också tillgång till ett skjul intill ängen där vi förvarar all utrustning och 
alla redskap för ängsarbetet. Det är en fördel att ha det vi behöver på plats. 
 
Under åtskilliga  arbetsdagar har ett vindskydd med knuttimrade hörn uppförts 
vid brasplatsen på torrängen. Det har till största delen byggts av träd som 
huggits ner och sågats av oss själva till lämpliga stockar. Grillen fick en ny 
murad stenring. Vindskyddet invigdes den10 oktober av kommunekolog Henrik 
Sandberg. Det har byggts tack vare medel från ett LONA-projekt. 
 

Integration 
Vid en dag med buskröjning och hamling på Soldatängen deltog förutom nio 
andra, Bo Johansson och 4 unga män från Eritrea i arbetet efter språkcaféet.  
Vid en annan röjningsdag på ängen hade vi hjälp av tio afrikanska kvinnor och 
fyra av deras barn i arbetet. Det var en stor upplevelse i synnerhet för de två 
pojkarna.  
 
 

Övrigt 
Årets julavslutning för styrelsemedlemmarna hölls hemma hos Eivor Lund den 
4/12.   
 
Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för ett mycket gott samarbete under 
det gångna året. 
 
 
Motala i januari 2016 
 
 
Inger Lundqvist,  Thomas Lundqvist,   Peter Jern,  Line Holgerson,  
 
Inger Rosenberg,  Eivor Lund,  Katarina Jakobsson,  Rolf Ström   
     


