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Styrelsemöte torsdagen den 28 februari 2013 i Hyltebruk. 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Stefan Andersson, Kerstin Seger, 

Anders Tullander, Christina Fossum, Karin Ekeborg, 

Alice Berglund, Björn Lood och Anders Kinch. 

 Ej närvarande  

 

OBS Alla var närvarande, vilket 

glädjer oss alla. 

 

Ordförande, Tommie Fagerberg, hälsade oss välkomna till dagens möte i Hylte. 

Extra glädjande är att hela styrelsen och ersättare är närvarande. 

1 Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 23 januari gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna. 
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Aktuell information 

a. Länsstyrelsen meddelar om ändring av skötselplan i Naturreservatet Lunnamossen, Hylte 

kommun. Anders T. tar hand om detta. 

b. Skogsstyrelsen meddelar beslut om Biotopskyddsområde Köinge 7:6, Falkenbergs 

kommun. Alice tar detta. 

c. Studiefrämjandet meddelar att dom har årsmöte 17 April i Alingsås. Christina meddelar att 

hon ev. kommer att delta i denna festliga tillställning..  

d. Riks meddelar att dom har länsordförandekonferens 9 - 10 mars i Sthlm. Tommie meddelar 

att han kommer att närvara vid detta evenemang. 

e. Hallands Naturskyddsförening har överklagat den dispens som Länsstyrelsen har givit 

avseende  Kattegattledens planer på cykelväg över delar av Stensjö Naturreservat. 
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Hallands Natur 2013 

Tommie låter meddela, efter att ha varit i kontakt med Martin, vår redaktör, att läget är under 

kontroll och han räknar med att den kommer ut vecka 13 (25 - 31 mars). 
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Länsstämma 2013 

Årets länsstämma äger rum i Varberg, på Getterön, söndag den 21 april. Karin berättade en 

del om arrangemangen kring stämman. Alice tyckte att vi på stämman bör ha en ordentlig 

genomgång och diskussion om vår verksamhetsplan. Tommie har fått medlemsstatistik från 

Riks som Anders K. kompletterat med invånarstatistik från SCB. Verksamhetsberättelsen som 

skickats ut tidigare delades ut. Vi beslutade att berättelsen skulle kompletteras med statistiken 

per krets. Under denna punkt bestämdes även att hemsidan skulle kompletteras med en 

blänkare om Länsstämman. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Finns kvar året ut. Möte den 30 maj som handlar om transport 

och världsmiljö. Anders K går in som suppleant i stället för 

Karin Ekeborg. 

Styrgruppen för vindbruk Inget Nytt 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Inget nytt 

Hembygdsrådet Möte kommer den 1 mars. Alice deltar. 

Skogliga sektorsrådet Björn berättade från senaste sektorsmötet som var idag. 

Regional fiskeförvaltning Inget nytt. Christina berättar om vad som förevarit beträffande 

Vattenfrågor i Västerhavet. 

Fylleåns vattenråd. Stefan rapporterade från tidigare möte. Vattenrådet jobbar bl.a. 

för att göra det lättare för laxen att ta sig uppför Fylleån genom 

olika vandringshinder.  

Den 4 maj kommer vattenrådet att ordna en stor familjedag 

med utgångspunkt på Stadsbondgården. Man arrangerar en stor 

besöksdag med många olika aktiviteter för alla i familjen. 
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Fastigheterna 
Björkelund 

Björkelundsgruppen har planer på att anlägga en blomstrande och lättskött trädgård med stor 

biologisk mångfald som kan locka fler besökare till Björkelund i framtiden. Detta till en 

preliminär anskaffnings- och anläggningskostnad på ca 14.000 kronor.  

Sven-Göran Höjman i Björkelundsgruppen tillsammans med Ebba Werner skall i samverkan 

med Tommie snickra ihop en projektansökan till Riks. I avvaktan på beslut från Riks lägger 

Länsförbundet ut det som framgår av projektansökan.   

 

Björkelundsgruppen har även planer på att renovera ladugaveln mot vägen, Styrelsen beslutar 

att bevilja de medel som erfordras för renoveringen. Det gäller huvudsakligen pengar till 

plank, spik och målarfärg. 

 

Gullbranna 

Här gäller det ett jakttillstånd. Hallands Naturskyddsförening har givit Lars Wickström och 

Mathias Wikström tillstånd att bedriva jakt på Naturskyddsföreningens fastighet Gullbranna 

6:3. dock ej på naturreservatet.  

Stefan börjar skriva på ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Det gäller två små skiften i 

anslutning till Gullbrannareservatet. 
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Ekonomi 

Tommie berättade att verksamhetsåret 2012 gav ett minus på ca. 2.000 kronor.  

Vidare beslutade vi att avveckla de aktier vi har i Eolus Vind AB och Älvsborgs Vind AB. 

 

Tommie gick igenom Stiftelser och Donationer i Hallands Naturskyddsförening. 

- Hallands Naturvårdsfond (stiftelse), ca. 50.000 kronor 

- Olof Sandbergs donation, ca. 25.000 kr 

- Per Olssons Naturvårds- och Fågelfond, ca. 40.000 kr 

- Artur Lindbloms donation, (Björkelund), avkastning ca. 50.000 kr 

- Gullbrannareservatet, mark, avkastning = betesarrende. 

- Bölingereservatet, tidigare jaktarrende som nu upphört. 
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Övriga donationer/fastigheter ger inga avkastningar. (3 fastigheter och en mindre tomt). 

Naturvårdsavtal Björkelund ger ca. 195.000 kr på 50 år. 

 

8  

Övrig fråga 

Alice berättade att Falkenbergskretsen kommer att lämna synpunkter till Mark- och 

Miljödomstolen angående Ringhals tillståndsansökan. 

 

Nästa möte  

Planeras att äga rum den 17 april i Varberg. Avstämning inför stämman. 

 

Tommie tackade för ett trevligt , men något sent möte, och speciellt Anders T för trevlig lokal 

och utmärkt förplägnad och visad omtanke 

 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


