
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Lars Leonardson i Blentarp den 7 maj 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, v. ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, ledamot 
Joa Niskakari, ledamot 
Ulrica Swärd, kassör 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 26 mars godkänns och signeras. 
Noteras att Lars Leonardson ej noterats som medlemsansvarig i protokollet, vilket borde 
ha skett. 

3. Firmatecknare, info till Färs & Frosta Sparbank 
Karin besöker F &F Sparbank medförande protokollet från det konstituerande 
styrelsemötet och registrerar firmatecknarna.   

4. Granskningshandling, detaljplan för Åsum 12:17 m fl, 20 maj 
Karin redogör för ärendet. Mötets åsikt är att det inte är rimligt att hänvisa till 
kommunala planer som är under framtagande med avseende på miljöaspekter, åtgärder 
mot framtida föroreningar, etc. Granskningshandlingens miljö- och kulturaspekter hänger 
i luften. Planeringen borde ha inletts med inventeringar av såväl natur- som kulturmiljö, 
så att resultaten av dessa kunnat presenteras i granskningshandlingen. Karin skriver svar. 

5. Störningar av ”fritidsflyget” / Gert föredragande 
Gert har berett ärendet genom kontakter med länsstyrelsen och förre styrelseledamoten 
Anders Åsberg. Länsstyrelsen är inte tillsynsmyndighet, vilket däremot Luftfartsverket 
är. Men det är uppenbart att frågorna kring fritidsflyget, både gyrokoptrar och små 
propellerplan, fallit mellan stolarna. Gert sammanställer en skrivelse om problemen med 
störningar på både människor, djur och fåglar orsakade av gyrokopterns och 
småflygplanens tidvis mycket frekventa flygningar över naturreservaten. Behovet av 
skapandet av bullerfria zoner i reservaten understryks. Vidare ansåg mötet att bullerfri 
miljö ska skrivas in i framtida om- och nyskrivningar av skötselplaner för 
naturreservaten. Sammanställningen presenteras på nästa möte. 

6. Inbjudan till träff ang nationaldagsfirandet, 15 maj kl 19.00 på Solvalla 
Vi beslutar att inte delta. 

7.  Höstprogram 
Följande diskuterades: 
Söndagen den 4 augusti, Ängens dag – slåtter i Vitabäckskärret, presenteras redan i 
vårprogrammet 
Söndagen den 18 augusti, Insekternas dag, föreslås exkursion till Christinehofs ekopark; 



Ulrika ska kolla vad man bestämt för aktivitet i Ekoparken 
Söndagen den 1 september, Svampens dag; Karin undersöker möjligheten till 
samarrangemang med närliggande kretsar och ev. byalag 
September/oktober, fågelexkursion 
Oktober, Geologiexkursion med Karl och Anna 
November, föredrag, samarrangemang med kringliggande kretsar, kanske klimatfrågan 

8. Övrigt 
a/ Fyleåns meandringsprojekt: informationsmöte den 22 maj kl 18:00 i Banvaktsstugan i 
Fyledalen, anmälan till Ulrica på tfn 0417-40100 senast den 20 maj. 
b/ Grodexkursionen: detaljplanering avseende bilkörning på den kräldjursrika vägen, 
korvgrillning och vägvisning från stora vägen. Beslutas att stödtruppen möter Per i 
trevägskorsningen kl 20:00. 
c/ Ulrica meddelar att hon tyvärr inte kan representera kretsen vid rikskonferensen den 1-
2 juni i Växjö. Ingen annan har möjlighet.  
d/ Leo har fått informationsbrev från Naturskyddsföreningen Söderåsen och 
Klippanbygdens Natur om Skånes Nordvästpassage, med förslag på utflyktsmål från 
Östra Ljungby till Färingtofta. På hemsidan www.skanes-nordvastpassage.se presenteras 
utflyktsmål och tips om fauna, flora, historiska platser mm. 
e/ Årsmöteshandlingarna har skickats in till rikskansliet av Leo. 
f/ Leo har sammanställt föreningsuppgifter till Sjöbo kommun. Sammanställningen 
undertecknas av ordförande och kassör. Leo skickar in. 

9. Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 10 juni kl 19:00 hos Karin i Tågratorp. 

16. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf  


