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Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2020 

Styrelsen: Björn Ström   ordförande, kassör 

Eva Johansson  sekreterare 

Alf Karlsson   ledamot 

Håkan Hedtjärn ledamot 

 Anna-Lena Wenner ledamot 

 Catharina Ekman  ledamot 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  

 

Inledning 

Inget har varit som vanligt under detta år på grund av Coronarrestriktioner. Vi har ställt in våra offent-

liga arrangemang men ändå kunnat genomföra våra medlemsaktiviteter kring torpet Fröberget i normal 

omfattning eftersom de är utomhus. Styrelsemöten har vi hållit digitalt under höstens senare del. 

 

Antal medlemmar:  

Föreningen har under året haft 158 medlemmar. 

 

Medlemsmöten:  

 Årsmötet hölls den 27 februari då Arkeolog Carlsson berättar om människorna vid sjön Roxen 

under 10000 år baserat på utgrävningar av stenålderslämningar. 

 Höstmötet ägde rum den 22 oktober då reservatsförvaltare Anders Jörneskog berättade om kom-

munens kommande satsningar i Tinnerö eklandskap under 2021.  

 Adventsfika med gröt fick tyvärr utgå på grund av Coronarestriktionerna som skärptes under 

hösten.  

 

Offentliga program:  

Av vägvisarnas annonserade programpunkter i kommunens guideprogram hann vi bara genomföra en 

guidning innan Corona-restriktioner slog till. Vägvisarna valde då att ställa in alla planerade guidningar 

i samråd med kommunen. 
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Fröberget:  

Föreningen disponerar torpet Fröberget i Tinnerö eklandskap mot att vi sköter tomten och visar upp tor-

pet för allmänheten.  

Allmänt 

 Tillsyn av Fröberget. 

 Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström. 

 Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid fortsätter. 

 Vi odlade potatis och honungsfacelia som stod kvar från 2019 i ett trädgårdsland som vi skapade 

hösten 2016 genom att lägga ut gräskompost på en gräsyta som vi sedan odlat i med gott resultat. 

 Vi slog ängen nedanför potatislandet även på försommarslåttern för att få ned den kraftiga gräs-

växten och gynna örter som blommar senare än gräset. 

 På det nyanlagda trädgårdslandet planterades 330 ängsväxter av olika sorter för övervintring till 

våren 2021 för att då sättas i lådor eller dylikt runt den nybyggda entrébyggnaden vid parke-

ringsplatsen (fungera som pollenstationer). 

 Efter utplantering av ängsväxter på reservatets ängar hösten 2020 kvarstod ca 400 krukor av 

olika växter som alla planterade på Fröbergets tomt. På Fröbergets tomt har även olika sorters 

frön av ängsväxter såtts. 

 

 

Aktiviteter på Fröberget 

 Fagning vår på Fröberget 4 april. 

 Försommarslåtter 4 juni. 

 Sensommarslåtter 13 augusti. 

 Styrelsen ansvarade för två medlemskvällar på Fröberget med möjlighet till praktiskt arbete på 

Fröberget den 7 april, samt 25 augusti. 

 Arbetsdag 27 oktober med diverse utomhus- och snickeriarbeten. Vi förnyade syrenbersån och 

satte taggtråd runt potatislandet där vi planterat ängsväxter över vintern. 

 Dessutom har mycket arbete med bl. a gräsklippning, röjning, rensning och vattning gjorts av 

medlemmarna kontinuerligt under året. 

 

Vägvisarnas verksamhet 2020 

Vägvisarna han bara att genomföra en guidning den 29 februari innan Corona slog till och man valde att 

ställa in resten av årets offentliga guidningar och öppet hus på Fröberget.  

Följande guidningar genomfördes 

 2020-09-12 Hjälpt Svenska Turistföreningen/ STF i samband med en vandring i Tinnerö 

 2020-10-15 En guidning med ”Stipendiekommitten för kommunens Natur och Miljövårdsstipen-

dium”. 
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Föredrag 

 2020-02-26 Hos orienteringsklubben LOK 

 2020-10-08 För Strokeföreningen 

Vägvisarträffar 

 2020-08-10 Diskussion angående förhållningssätt till höstens program 

 2020-10-12 planering av program för 2021. 

Dessutom genomfördes en intern träff av sociala skäl. 
 

Adoption av fornlämningar 

Medlemmar i föreningen har adopterat ett antal fornlämningar i reservatet och sköter dem så att de inte 

växer igen. På grund av Corona genomfördes inga aktiviteter kring adoption av fornlämningar. De som 

adopterat en fornlämning skötte dem som vanligt. 
 

Föreningens arbete med att berika ängsfloran i reservatet 

 Föreningen har även under 2020 arbetat med att berika ängsfloran i reservatet. För detta ändamål 

har 15 olika arter ängsväxter uppodlats i krukor under våren och sedan under hösten utplanterats 

på främst reservatets olika ängsmarker som ska restaureras. Sammanlagt har 1763 ängsväxter av 

15 olika sorter utplanterats på följande platser i reservatet: Tinnerö trädgård, Smedstad dammar, 

bron vid COOP, Stora skjutvallen, Brotorpet, Smestad storäng, Hästängen och Hammarlyckan 

(samt i Fröbergets trädgårdsland för övervintring). 

 Dessutom har flera olika sorters fröer såtts på ängarna – bl.a. av korskovall som såtts på Häst-

ängen, Jaktskyttebanan, Smedstad storäng samt i Tinnerö trädgård. 

 För detta arbete har föreningen erhållit 28.000 kr som ersättning. Inkomsten betalades in på före-

ningens konto först under år 2021. 

 Hösten 2020 påbörjades också arbetet med kommande års odling av ängsväxter. Under novem-

ber 2020 såddes fröer av 27 olika ängsväxter för uppodling och utsättning nästkommande år. 

 

Utdelning av fröer 

Efter sådd i krukor mm hösten 2020 kvarstod en hel del ängsväxtfröer. Föreningen erbjöd därför före-

ningens medlemmar att få ta del av dessa fröer. Sammanlagt 13 medlemmar hörsammade erbjudandet 

och fick fröer av önskad sort. 
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Entre’byggnad vid Fröbergets parkering 

Under hösten byggde kommunen en järnåldersinspirerad byggnad som skall fungera som en entre’ till 

Tinneö eklandskap. Byggnaden skall innehålla en utställning om naturreservatet och kunna fungera som 

ett uteklassrum. Söderväggen skall få lådor med insektshotell. Föreningen fungerade som värd för ett 

antal byggmöten och fick då bra insyn i byggandet och eventuell påverkan på Fröberget.  

Byggnationen har bl.a. inneburet att vatten och el till byggnadsarbetet togs från Fröberget och vidare har 

en elledning grävts ned från ladugårdens västra sida ned till entrébyggnaden vilket till viss del skadat 

ängen på källarbacken. Vidare har bygget inneburit att vissa planterade buskar flyttats eller tagits bort. 

Som kompensation för dessa olägenheter har föreningen bl.a. erhållit en del restvirke. 

 

Holkar 

Traditionsenligt har föreningen tillverkat 3 skogsduveholkar och 3 göktyteholkar. Den 14 april sattes 

skogsduveholkarna upp på udden strax väster om Rödberget vid Rosenkällasjön. Göktyteholkarna sattes 

upp vid Brotorpet och Rosenkällasjöns dämme. Den planerade uppsättningen av holkar den 22 mars 

ställdes in på grund av osäkerheten kring Corona. 

 

Hemsidan 
Föreningens hemsida nås via Hembygdsförbundets hemsida men fortfarande också på den gamla adres-

sen www.linkopingsekopark.nu Ansvarig för hemsidan är Anna-Lena Wenner. 

 

Torp- och kartgruppen  

Under året har Torp- och kartgruppen fortsatt med att dokumentera gårdar, torp och stugor under Rosen-

källa. Gårdens uppdelning när Föreningen Egna Hem Sya köpt gården dokumenteras. Torp och stugor 

under Tinnerö och Smedstad är nu utlagda på föreningens hemsida. Torpgruppen följer också upp tidi-

gare dokumentation. 

 

Slutligen: 

Ett stort tack till samtliga som bidragit till årets verksamhet!  

 

 

Björn Ström  Håkan Hedtjärn  Catharina Ekman  

Ordförande, Kassör Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

Eva Johansson Alf Karlsson   Anna-Lena Wenner  

Sekreterare  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
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