
Verksamhetsberättelse för Sotenäs Naturskyddsförening 2019

Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ordförande: Lars Glimmerfors 
Ledamot, tillika sekreterare: Eva Kihl Selstam
Ledamot, tillika kassör: Yngve Johansson
Ledamot: Gunnar Selstam
Ledamot: Stellan Welin
Ledamot: Magnus Sederholm
Suppleant: Lena Falkheden
Suppleant: Marcus Nordgren

Revisor: Kent Christensson
Revisorssuppleant: Urban Hansson

Ledamot i Länsförbundet, NiB: Yngve Johansson

Antalet medlemmar inklusive familjemedlemmar: 133

SNF har under året haft 6 styrelsemöten. 

Sotenäs Naturskyddsförening (SNF) nystartade vid årsmötet/kretsstämman som hölls den 14 
februari på Bovallstrands församlingshem i Sotenäs. I samband med stämman föreläste Mats 
Nicklasson från Nordens Ark om deras Ekopark.

SNF har varit representerat i följande sammanhang:
• Kultur- och fritidsmässa den 27 april i Sotenäs (Eva och Gunnar).
• Cykelns dag i Hunnebostrand den 1 maj (Stellan och Yngve).
• Naturskyddsföreningens riksstämma i Kristianstad den 10-12 maj (Marcus).
• Livsstilsmässan är på Tumlaren den 31 augusti (Magnus)
• Bottnafjordens inköpsförenings Eko-marknad den 12 oktober på KKV/Skärholmen (Lars)
• Bottnafjordens inköpsförenings Jul-eko marknaden den 14 december på KKV/Skärholmen 

(Lars)

SNF har på begäran lämnat synpunkter till Sotenäs kommun på detaljplan för Råghult 1:5 m fl, 
Skomakarudden, Bovallstrand (Lars och Stellan).

SNF gjorde den 4 juni 2019 en anmälan till Tanums kommun om utsläpp av grumlande 
processavloppsvatten till Skärholmebäcken/ Bottnafjorden med befarad akut fara för djurliv och 
ekologiskt känslig miljö. Anmälan resulterade i ett föreläggande från Tanums kommun som det 
aktuella bolaget (Bohusgranit ekonomisk förening) i sin tur har överklagat till Länsstyrelsen.

I nummer 4:2019 av Sveriges Natur skrev tidningen om Sotenäs Naturskyddsförening samt om 
kampen mot expansionsplanerna vid Ävja stenbrott.

Benders har fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att expandera sin verksamhet 
vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till Svea 
hovrätt. SNF startade den 31 maj en insamling för att bidra till kostnaderna för anlita miljöjuristen 
Gunilla Högberg Björck. Insamlingen, som avslutades den 9 september, gav 20 000 kr. SNF är även
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sökt och fått ett blixtbidrag från riksföreningen i samma syfte. 

Aktiviteter: 
• Den 14 april anordnade Naturskyddsförening tillsammans med Bottnafjordens 

inköpsförening en föreläsning på Bottna Inn med Pernilla Hagbert. 
• Den 25 maj anordnade Gunnar en visning av Grosshamns fältstation (fågelstation).
• Den 29 augusti anordnades föreläsningen Förändring börjar med ett enda steg med Johanna 

Ståhl, miljöjournalist, chefredaktör för Camino och författare till boken ”Ett hållbart liv” 
(Naturskyddsföreningens årsbok 2018).

SNF:s Facebooksida har uppdaterats ett flertal gånger och aktiviteten har under året blivit större 
(159 följare). 

SNF har startat en hemsida. 

Sotenäs 27 februari 2020

…............................................ …...........................................
Lars Glimmerfors, ordförande Eva Kihl Selstam, sekreterare

…............................................ …...........................................
Stellan Welin, ledamot Yngve Johansson, kassör

…............................................
Gunnar Selstam, ledamot
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