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Verksamhetsberättelse 2022 
Allmänt om verksamheten 

Naturskyddsföreningen Askersund är en krets som tillhör Naturskyddsföreningen i Örebro län 
(länsförbundet). 

Vid årets slut bestod kretsen av 190 medlemmar. Under året har 10 nya medlemmar tillkommit. 

Styrelsen har bestått av: 

• Anders Blomgren, ordförande 
• Gunnel Zenk, vice ordförande 
• Elisabeth Lennartsson, sekreterare 
• Eva Sääv, kassör 
• Bernice Andersson, ledamot 

Revisor 
• Ingrid Fries-Hansson 

Valberedning 
• Åsa Wistrand 

Snokledare 

• Anna Nilsson 
• Martina Wernheden 

 

Styrelsen har under året haft 7 stycken protokollförda möten och ett planeringsmöte 

Kretsen är medlem i Hantverkshuset, där möten hålls och ett förråd finns för att förvara 
material. 

Kretsen är också medlem i Hopajola och Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. 

I Naturskyddsföreningen i Örebro län (länsförbundet) är Gunnel Zenk suppleant i styrelsen och 
Elisabeth Lennartsson revisorssuppleant. 

Ändringar i verksamheten 

I november beslutade styrelsen bifalla förslaget att infoga Askersunds SWOP-påsen i 
verksamheten. SWOP-påsen är en ideellt driven verksamhet, som bidrar till en cirkulär 
ekonomi genom att anordna byten av kläder mellan medlemmar i en Facebookgrupp. SWOP-
påsen drivs nu som en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Askersund. Arbetsgruppen 
ansvaras för och leds av Anna Nilsson och Lisa Gustavsson. 
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Styrelsen har också initierat en uppdatering av kretsens stadgar så att dessa följer den senaste 
mallen från riksföreningen. 

Kretsen har flera olika informationskanaler: 

• Hemsida (https://askersund.naturskyddsforeningen.se) 
• Facebooksida (https://www.facebook.com/naturskyddsforeningenaskersund) 
• Medlemsbrev via epost 
• Natursnokarna (https://www.facebook.com/groups/214635618671163/) 
• SWOP-påsen (https://www.facebook.com/groups/604456260919026/) 

Aktiviteter som genomförts under året 

14/2 Möte om skogen och naturvårdsprogram i Askersund 

Hur sköter Askersunds kommun sin skog och hur ser planerna ut för ett nytt 
Naturvårdsprogram? Informationsmöte med kommunekolog Per Karlsson Linderum. 
Han berättade i ett onlinemöte om naturvårdsabetet i kommunen. 

29/3 Kretsstämma Askersund och konstituerande styrelsemöte 

30/3 Remisssvar på detaljplan för Norra Vättern inskickat 

3/4 Vi deltog på Länsstämman för Naturskyddsföreningen i Örebro län 

18/5 Vi deltog på Hopajolas årsmöte 

31/5 Naturguidning i Tiveden 

Tivedens nationalpark bjöd som vanligt på en 
spännande och vacker upplevelse när 
Naturskyddsföreningen i Askersund anordnade en 
artvandring under ledning av Lovisa Larsson från 
Traceless in Tiveden. Med lupp i handen vandrade vi i 
lugn takt runt i Tivedsskogen och såg på saker som  de 
flesta aldrig tänker på. Vi fick komma till insikt i vilken 
mångfald det finns i en skog som lämnas orörd. 
Långfliksmossa, hultbräken, klibbticka,  vågig 
sidenmossa, gammelgranslav och blåmossa var några 
av de arter vi fick lära oss mer om. 

15/8 Valkompass för miljön publicerades 

Naturskyddsföreningen i Askersund har ställt fyra viktiga frågor om miljön till de politiska 
partierna i Askersunds fullmäktige inför kommunalvalet 2022. 
Svaren är tänkta att guida väljare att göra ett bra val för miljön! 

26/8 – 11/9 Kampanj på torget med Valkompassen.  

Vi var på plats vid torget i Askersund vid 4 tillfällen och delade ut vår 
valkompass och svarade på frågor om miljö och klimat. Vi delade ut 
ca 50 ex av vår Valkompass.  
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4/9 Snokarna upptäcker skärgården 
Natursnokarna	upptäckte	Sveriges	hemligaste	skärgård	idag!		

På	härliga	Grönön	snokades	det	och	åts	matsäck,	hittades	
kranium	och	håvades	kräfta	och	annat	spännande	och	några	
tappra	tog	sig	ett	dopp!		

1/10  Vi deltog i länsförbundets ordförandekonferens med tema 
verksamhetsutveckling 

2/10 Snokarna upptäcker Hembygdsgården 

Tack	alla	härliga	snokar	för	en	fin	första	träff	på	Hembygdsgården	 	
Hembygdsgården	Askersund	hade	så	fint	trimmat	gräset	på	snokarnas	gamla	plats	och	vi	
fortsatte	med	att	rensa	sly	och	lägga	en	ny	sittstock	på	plats.		
Vi	fick	också	balansera	pinnar,	hade	mini	lupptäcksfärd,	grillade	goda	svenska	äpplen	
som	snälla	Kalles	Trädgård	sponsrat	oss	med	och	fikade	kring	lägerelden	 	
Tack	alla	för	att	ni	bidragit	till	en	jätte	fin	första	snokträff!	 	
 

1/10 Länsförbundets Verksamhetskonferens i Uskavi 

2/10 Skogsträff i Bulltorp 

Martin Jentzen höll en högintressant föreläsning 
och skogsvandring i Bulltorp utanför Vretstorp. Vi 
var ca 25 st som fick höra Martins syn på vad skog är 
och hur vi kan ta hand om den på ett sätt som 
gynnar både skogens ekosystem och den som äger 
skogen - naturnära skogsvård. 

Efter lunchen promenerade vi ut i skogen och Martin  
förklarade hur han tänkt kring skogsbruksplanen. 
Rune som äger skogen tillsammans med sin fru 
Ingeborg fick berätta om sina mål med skogen.  

Det blev en verkligen inspirerande och lärorik dag! 

Stort tack till Martin och till Rune och Ingeborg som bjöd in oss till sin skog! 

Evenemanget arrangerades av Naturskyddförening i Hallsberg, Kumla, Västernärke, Askersund 
och länsförbundet i Örebro. 

8/10 Klädbytardag 

Lördag den 8/10 arrangerade Naturskyddsföreningen en klädbytardag 
i Hantverkshuset, Askersund. Ett lyckat arrangemang där ett 60-tal 
personer deltog. Ett av de miljösmartaste sätten att förnya sin 
garderob genom att byta kläder med andra och på så sätt uppdatera 
sin garderob hållbart.  
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6/11  Snokarna upptäcker skogen 

Vi träffades den 6/11 och eldade och fikade 
och gick sen på lupptäcksfärd i skogen 
bakom Hembygdsgården. Det var regnigt 
och blött men 14 st barn och föräldrar plus 
en ledare möttes och fick en fin stund i 
naturen tillsammans. 
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