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Verksamhetsberättelse för Föreningen Linköpings Ekopark 2021 

 

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 9 protokollförda sammanträden. 

  
Inledning 
Även detta år har verksamheten varit drabbad av Coronarestriktioner. Vi har ställt in våra offentliga 

arrangemang under våren och kommit igång i normal omfattning under hösten. Vi har ändå kunnat 

genomföra våra medlemsaktiviteter kring torpet Fröberget i normal omfattning eftersom de är utomhus. 

Styrelsemöten har under våren hållits digitalt. Under sommaren och tidig hösten träffades styrelsen 

utomhus och senare inomhus på Fröberget. 

 
Antal medlemmar:  
Föreningen har under året haft 174 medlemmar och inga föreningar. 

  
Medlemsmöten: 
Årsmötet hölls den 18 maj. Bo Antberg som ansvarar för genbanken på Naturcentrum berättade om 

genbanken och visade runt i den nyrestaurerade trädgården. 

Höstmötet ägde rum den 21 oktober, Janne Wester berättade om slåtter och ängsmarker. 

Adventsfika hölls den 27 november på nyrenoverade Tinnerö gård med 27 närvarande. 

  
Offentliga program: 
Vägvisarna startade under hösten upp sin planerade programverksamhet och genomförde 5 guidningar i 

Tinnerö eklandskap och öppet hus på Fröberget 12 september . 

  

Fröberget: 

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

torpet för allmänheten. 

Under arbetsdagen storstädades vagnslidret, asbestplattor har körts till Gärstadtippen och ett badkar till 

skroten. 

Allmänt 
 Tillsyn av Fröberget. 

 Odlingslotten har brukats av Håkan och Kerstin Sagström. 

 Samarbete med Fågelklubben rörande matning av fåglar vintertid fortsätter. 

 Under vintern har drygt 300 krukor varit jordslagna i trädgårdslandet, växterna planterades under 

våren ut vid entrén bl a i lådorna. Vi odlade lin och honungsfacelia i trädgårdslandet.  

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

gräsväxten och gynna örter som blommar senare än gräset. 
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Aktiviteter på Fröberget 

 Pinnplockning 7 april 

 Fagning vår på Fröberget 10 april. 

 Försommarslåtter 3 juni. 

 Sensommarslåtter 12 augusti. 

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

Fröberget den 15 april, samt 9 juni. 

 Arbetskväll den 17 augusti då vi slutförde slåttern. 

 Arbetsdag 24 oktober med diverse sysslor inför vintern. Vi städade också ur Vagnslidret för att 

få mer utrymme. 

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

medlemmarna kontinuerligt under året. 

  
Vägvisarnas verksamhet 2021 
Vägvisarna startade under hösten åter upp sina guidade turer efter Coronauppehåll. Ulla-Britt Forsgren 

lämnade under augusti över ansvaret för Vägvisarna till Pam Curwen och Janne Moberg. Vägvisarna har 

haft 2 planeringsträffar 18 augusti och 14 oktober.  

Smedstad stall hade 5 års-jubileum den 9 oktober. Vägvisarna representerade föreningen. Man hade ett 

bokbord och anordnade en guidning i närheten av stallet. 

Vägvisarna har utöver programlagd verksamhet genomfört två beställda guidningar 

 

Adoption av fornlämningar 
Medlemmar i föreningen har adopterat ett antal fornlämningar i reservatet. Fornlämningarna vårdas så 

att de hålls öppna och synliga för besökare. På grund av Coronapandemin har inga gemensamma 

aktiviteter anordnats. De adopterade fornlämningar har vårdats enl Länsstyrelsens gällande vårdplaner. 

 
Holkar  
Traditionsenligt har föreningen tillverkat 3 skogsduveholkar och 3 göktyteholkar. I år tillverkades även 

en uggleholk. Den 18 mars 2021 sattes holkarna upp omkring Ullabergs och Mossens våtmarker. 

Uggleholken sattes upp i skogen bakom Fröbergets bod. 

  

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

adressen www.linkopingsekopark.nu. Ansvarig för hemsidan är Anna-Lena Wenner. Mer material om 

torpen inom Tinnerö eklandskap har lagts in på hemsidan under året. 

  

Representation 
Kommunen har inte haft några sammankomster för föreningar under året. 

 

Skrivelser/remissvar 
Föreningen har lämnat in remissvar på ”Detaljplan i Berga för del av Smedstad1:4 m fl (Berga äng)”. 

Vi har även lämnat synpunkter på ”Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad”. 
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Torp- och kartgruppen  

Under året har Torp- och kartgruppen fortsatt med att dokumentera gårdar,  torp och stugor som på 

något sätt kopplats ihop med Rosenkälla och kartlagt resultatet av ägodelningen av Rosenkälla som Sya 

Egnahemsförening gjorde. Gruppen har också jobbat med det ständigt pågående arbetet med uppföljning 

av tidigare dokumentation. 

  

Föreningens arbete med att berika ängsfloran i reservatet 
Under året har 3623 krukor med främst ängsväxter odlats upp från frön som samlats i närområdet  - 

sammanlagt 27 olika arter blev det detta år. Av dessa har 2494 växter satts ut i reservatet på uppdrag 

från Linköpings kommun. Växterna har satts vid den nya entrén vid Fröbergets parkering samt vid 

Hästängen, Hammarlyckan, Brotorpet, Tinnerö trädgård, Stora skjutvallen och bron vid COOP Stora. 

Resterande 1128 växter har främst satts på Fröbergets tomt varav 431 jordslagits i "potatislandet" för 

eventuell utsättning vid entrén kommande vår. Vidare har 110 plantor av gullvivor utdelats till 

medlemmar som önskat det (10 medlemmar). Ett tiotal medlemmar har från och till varit aktiva i detta 

arbete och deltagit vid plantering vid entrén och på de olika ängarna samt på tomten. 

Under sommaren och hösten har i år frön från sammanlagt 39 olika arter av ängsväxter samlats in från 

närområdet. Det flesta är frön från pollenrika ängsväxter. Under hösten och början av vintern har fröna 

stratifierats kallt och mörkt i logen för att i februari sås i plastkrukor som placeras ljust och i lagom 

värme på torpets vind.  

 

Slutligen 

Ett tack till samtliga som bidragit till verksamheten under året! 

  

  

  

 

 

Björn Ström     Håkan Hedtjärn   Eva Johansson 

Ordförande, Kassör    Styrelseledamot    Sekreterare 

 

 

 

 

 

Alf Karlsson     Anna-Lena Wenner   Catharina Ekman  

Styrelseledamot    Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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 Fröberget och nyplanterade gullvivor bakom entre’byggnaden maj 2021. 


