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Närvarande  

Anders Tullander, Kristofer Stenström,  

Kerstin Seger, Tommie Fagerberg. Lars Hellsborn, 

Stefan Andersson, Tommy Nilsson och Anders Kinch 

Ej närvarande  

Eva Anani 

 

 

Plats: Björkelund 

Tid: 22 maj 2019 

 
Vi inledde mötet med en vandring till det granskogsområde på Björkelund som 
drabbats av Granbarkborrar. Där diskuterades även möjligheten till kontinuitets 
skogsbruk. 

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 
 

2. Uppföljning av länsstämma och föregående protokoll från 8/4 godkändes 
 

3. Konstituerande av styrelse. Beslutas 
v. ordf. = Tommie Fagerberg.   
Sekreterare = Andes Kinch 
Skattmästare = Tommy Nilsson 
Fastighetsansvarig = Stefan Andersson 
 

4. Ordförande Anders Tullander ( ) och skattmästare                             
Tommy Nilsson ( ) väljs att var för sig teckna föreningens firma. 
 

5. Inkommen post 
-Skogsstrategi, möte med LS 29/5 Derome. Lars H. går på detta. 
-Projektpengar från Postkodsstiftelsen. Sök före 11/6. Handlar om att få ut folk i 
naturen. 
-Samråd 27/5, Vindkraftspark Björnåsen, Ullared. Nya villkor bl.a. 240m höga, 
hindersbelysning och tillståndslängd, www.mobjerab.se/Consult.aspx 
Falkenbergskretsen följer upp detta. Bl.a. kollar vad som skrevs i tidigare skrivelse i 
ett liknande ärende. 
 

6. Skickade skrivelser. Inget denna gång. 
 

7. Aktiviteter 
Rapport från rikskonferens i Kristianstad. Anders T. och Tommy Nilsson berättar från 
rikskonferensen. Många bra workshops och Naturfalken presenterades. 
Kretskonferens skog 11–13 oktober Åkulla. Vi diskuterade olika förslag som Anders T. 
skickat ut i samband med dagordningen. Anders T håller ihop planeringen av 
kretskonferensen tillsammans med Maja på regionkansliet. 
 

8. Info från regionalt kansli. Inget Nytt 
 

9. Info från kretsarna. Inget nytt. 
 

http://www.mobjerab.se/Consult.aspx
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  10.    Rapporteter från deltagande i externa organisationer 

 
Styrgruppen för vindbruk Inget nytt. Nästa möte 19 november 

MEK rådet Inget nytt. Tommie berättade att han och Anders K. 

besökt en informationsträff på länsstyrelsen som 

handlade om Invasiva arter 

Viltförvaltningsdelegationen Man fokuserar allt mindre på älg och alltmer mot 

vildsvin 

Skogliga sektorsrådet Här pratade man mycket om de skador i åker och 

skog som förorsakas av vildsvinen. 

Regional vattenförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd  Stefan berättade kortfattat från om att man hade 

många besökare stadsbondgården: Ca. 430 deltagare 

 
11.  Fastigheter  
 Skogen på Björkelund. Stefan berättade om ett utvecklingsprojekt ”Hyggesfritt 
 skogsbruk”. Han tar fram ett förslag till nästa möte. 
 Stefan berättade vidare att han deltagit i ett styrelsemöte för Björksåkra-Bölinge 
 vägsamhällighetsförening. 
 
12. Ekonomi.  
 Karl Olof Olsson:s donation, fastigheterna sålda men arvsskiftet ej klart. 
 Falkenbergs sparbank har lämnat förslag angående långsiktig placering och 
 förvaltning. Anders T. hade skickat ut info om detta tillsammans med dagordningen.  
 Tommie berättade att han i samband med vindsröjning hittat ett gåvobrev daterat  
 1 juni 1992 från Per Olsson. Så nu vet vi hur Per Olssons Natur och fågelfond skall 
 förvaltas. Av den årliga avkastningen skall en tredjedel läggas till kapitalet, en 
 tredjedel utbetalas till HNF och en tredjedel till Halmstads Ornitologiska Klubb där 
 den får utnyttjas till stadgeenlig verksamhet. 
 
13. Nästa möte bestämdes till 25 augusti i Steninge. 
 

 
 

  
 
 

Anders Tullander   Anders Kinch  

 

Ordförande    Sekreterare 




