
Verksamhetsberättelse i Nordalskretsen 2018 
 
Styrelsen har haft två protokollförda möten.  
 
Vi har genomfört två vårvandringar: på Ranneberget och i Svankila. Vid båda tillfällena var 
det 10-15 personer som deltog. På Ranneberget gick vi den nya leden till grottan och sedan 
omärkta stigar till Tavelkullen. Den torra våren gjorde att det knappt fanns några blommor när 
vi gick i Svankila men några entusiaster hade med håv och kunde fånga och visa upp en grann 
trollslända. Vi konstaterade att det inte var helt lätt att ta sig fram eftersom det inte var 
upptrampade stigar, bara djurstigar som helt plötsligt försvann. Vid två tillfällen fick vi kliva 
över stängslet.  
 
I slutet av augusti var Vänerveckan och då besökte Håkan Kristiansson Sunnanå där bl a Laila 
Gibson, Verksamhetssamordnare Vänersamarbetet, deltog och lät oss få del av artikeln 
”Vänern stagnerar” till Natur på Dal nr 2 2018. För övrigt kan ett besök på Vänermuseet i 
Lidköping rekommenderas.  
 
Vid Mellerudsmässan 20 oktober höll Christer Johansson i ett seminarium om solceller vilket 
också var reklam för NF.  
 
Adventsvandringen ställdes in, men Skalåsknatten och den nya gulmarkerade leden i Upperud 
har vandrats av några medlemmar vid annat tillfälle. 
 
Tidskriften Natur på Dal har kommit ut i två fina färgnummer. Håkan Kristiansson har gjort 
ett mycket fint arbete med dessa som sedan distribuerats via posten och oss 
styrelsemedlemmar, för att spara porto.  
 
Christer Johansson uppdaterar vår hemsida löpande. Alla i styrelsen har vandrat och avnjutit 
naturen, samt bidragit med synpunkter, texter och trevligt sällskap.   
 
Kommunens översiktsplan är än en gång till diskussion i styrelsen och styrelsemedlemmar ber 
att få till stånd ett möte med projektledaren Gabriella Hemme. 
 
Problemet med att få medlemmarna att engagera sig kvarstår men vi i styrelsen har trevligt på 
våra möten och vandringar, så än så länge vill vi fortsätta. 
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