Verksamhetsberättelse för SNF Tjust 2020
Covid19-pandemin har präglat året nästan helt och hållet. Några aktiviteter och möten har
ändå genomförts.
21 januari berättade Älvräddarnas ordförande Christer Borg om arbetet med att rädda våra
rinnande vatten. Mycket folk hade kommit till Naturum
Årsmötet hölls den 10 mars på Naturum. Patrik Waernbaum visade några filmer och
berättade om sitt arbete som filmare.
Åtta styrelsemöten hölls, mestadels utomhus
Planeringen för pilgrimsvandring i Törnsfall i samarbete med Svenska kyrkan påbörjades
men fick ställas in.
Planeringen för Blommornas dag med Stefan Kasselstrand inleddes också men har fått
skjutas på framtiden. Däremot överlämnades länets naturvårdspris 2020 till Tomas Edmark i
Borsnäs, som under årtionden hävdat en slåtteräng på gården och bidragit till den biologiska
mångfalden! Ett tjugofemtal personer deltog i firandet och rundvandringen.
Floraväktarna har gjort en nystart med samlingsmöte i Hushållningssällskapets lokaler i
Gamleby under ledning av Mats Halling. Svenska botaniska föreningens förra ordförande,
Margareta Edqvist berättade och visade bilder om floraväktarnas arbete. Ett trettiotal
intresserade kom till mötet och ett tiotal skrev på för ett fortsatt engagemang. Under
våren/sommaren har Floraväktarna gjort exkursioner till bl a Norrlandet och Stormbo.
30 augusti avtäcktes en informations- och minnestavla vid Valstad kvarn till minne av Stig
Wester, som under flera decennier arbetat för Tjustleden och fågelskyddet i kommunen.
Tavlans tillkomst och aktiviteten har skett med gott samarbete med Tjust fågelklubb.
Familjedagen för lokala friluftsföreningar i Tjust genomfördes i Marsbäcken den 21
september. Mycket folk besökte aktiviteterna.
Den planerade svamputflykten i september under ledning av Brita Jillehed fick ställas in på
grund av torka och utebliven svamp men i viss mån även med tanke på pandemin.
Den 30 september träffade Patrik W och Claes S företrädare för kommunen där vi
diskuterade framtiden för Tjustleden. Från kommunen deltog Michael Nilsson, Anders
Östlund och Malin Olsson.
Den årliga slåttern på Borsnäs genomfördes planenligt i föreningens regi. Som vanligt kom
det ett tjugotal personer med liar, räfsor och kaffe.
Patrik har tillsammans med Arne och Kristina Nordin deltagit i SNF:s länsstämma på
Kulbacken.
Den 7 november ordnade föreningen med kort varsel en vandring på delar av
Gladhammars- och Tjustleden. Några deltagare hörsammade kallelsen på hemsidan.
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