
 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Årsmötet hölls på Gammelgården den 20 mars. 3 styrelsemedlemmar avgick och 5 nya 
valdes. Carl Delbom blev ny ordförande. Styrelsen består nu av 9 personer. Torbjörn Thalin 
har varit vice ordförande, Stig Hermansson har varit kassör och Kristina Berggren har varit 
sekreterare. Ordinarie ledamöter har varit Per Leijström och Olle Rydell och suppleanter 
har varit Lena Hansson, Elisabet Lindow och Göran Vikar. Under året har 10 styrelsemöten 
hållits. 

Klimatkonferens 27/1 

Klimatkväll på Stadsus talar om klimatet och omställningen.Borlängekretsen bidrar 
ekonomiskt. 

Föreläsning på CTH-fabriksmuseum 26/3. David Jonstad – Klimatförändringar- vad räddar 
oss i framtiden? 

Miljömässa 30/3 i Soltorgsgymnasiets aula. Bok och klädbyte, kostservice bjöd på 
ekologiska smakprov,man kunde göra en klimatkalkyl. Material från NF, ABF och 
Borlänge kommun som tillsammans arrangerat mässan. 

Länsstämma i Grangärde 13/4  Några från styrelsen deltog och Carl Delbom blev invald i 
Länsförbundets styrelse, ers.blev Lena Hansson.Föredrag om Gyllbergen skogsrike hölls 
och lite om Grangärdebygden bl.a planerad ekoby Bysjöstrand. 

”Hållbar vindkraft i Dalarna” på Galaxen 16/4 Några från kretsen deltog 

Naturvårdsplanen. Torbjörn Thalin deltagit i diskussioner om den mars-april 

Biologiska Mångfaldsdagen 22/5 på Lusmyren. Vi deltar tillsammans med Tunabygdens 
Fågelklubb och kommunbiologer. Fågelskådning, floravandring och materialbord. Mycket 
trevligt och fint väder. 

Klimatmanifestation 24/5. Naturskyddsföreningen var medarrangör tillsammans med 
Fridays for future Borlänge. Mycket stor uppslutning med många talare och artister. 

BioBlitz, Backa våtmark, Falun 25/5 Exkursioner och aktiviteter hela dagen.Fåglar,flora, 
pollinatörer,arter i skogen m.m 



 

 

De vilda blommornas dag, Långsjöns badplats 16/6 . Anders Janols och Sören Nyström 
guidar oss. Fint väder och ca 20 deltagare. 

Peace&Love 4-6/7 NF deltar med bokbord och information. 

Slåtter på Tures Äng 27/7. Det var god uppslutning på slåtter av Tures Äng den 27 juli. I år 
satte vi upp hässjor och hässjade hö. Anders bjöd på sin sedvanliga enbärsdricka och 
föreningen bjöd på fika. Familjen Hagberg tog hand om det hö som vi lyckades torka på 
hässjorna. Det balades senare och blev mat till Gotlandskaniner under vintern. 

Gemensamt möte med NF i Falun 11/9 .Utbytte ideer och tal om samarbete. 

Kampanjupptakt inför Miljövänliga veckan 1/9 i Ockelbo, Wij trädgårdar.Två från 
styrelsen var med.Tips, utställningar och föreläsning. 

Föreläsning ”Elbilen och jakten på metallerna”med författaren Arne Müller på CTH den 
18/9 med stor uppslutning. 

Miljövänliga veckan ,v.40 handlar om att ta tillvara saker du har,hyra, byta, låna istället för 
att köpa så mycket! Vi sätter upp affischer i butiker och på stan och står en fm på 
Coop,Norra Backa och på Willys och pratar och delar ut foldrar. 

Klimatmanifestation 27/9. Naturskyddsföreningen var medarrangör och bidrog med talare 
under öppen mic. 

Hållbar vindkraft 17/10 Två från styrelsen var där. Kritik: inget prat om begränsad tillväxt 
eller småskalighet, bara om stora bolag. 

Medborgardialog 26/11. Diskussion:vad kan Borlänge Kommun göra för att lösa 
klimathotet, avgiftsfri kollektivtrafik, biogasanläggning m.m 

Klimatmanifestation 29/11. Naturskyddsföreningen var medarrangör, många talare och bra 
uppslutning. 

Julfika på Gammelgården 11/12 Trevlig samvaro, Stig Hermansson visar film från 
forskningsresa till Ljungdalen i somras och Per Leijström har vackert bildspel med orkideer 
att visa. 

Presentation på Brunnsvik folkhögskola 18/12. Två  från styrelsen medverkade och 
berättade om föreningen. 
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