
Verksamhetsberättelse för år 2020 
 
År 2020 var en besvärlig period på grund av Corona ( COVID-19 ) viruset. Pro Ingå 
föreningens, som alla andra föreningars, gemensamma verksamheter blev avblåsta. 
Det har däremot inte hindrat hela verksamheten - tvärtom.  Pro Ingås styrelse har 
koncentrerat sig på sådana saker, som detta virus inte har stoppat. 
 
Joddböle 
 
Angående Joddböle finns just ingenting att rapportera.  Jag besökte området den 
27.12.2020 och visuellt såg det ut som om det område som ännu omfattas av 
brytningslov i det stora hela är slutbehandlat. Fiskehamnens väg kommer att ändra 
sin rutt så, att vägen från hamnområdet bryts bort. Rudus har ansökt om 
detaljplaneändring och miljölov för ett nytt område, men miljöchefen hade ingenting 
att berätta om behandlingens tidtabell, då jag i november frågade om saken.  Pro 
Ingå har lämnat in en skrivelse om saken och den kan man läsa på vår hemsida 
under rubriken utlåtanden. 
 
Iståndsättning av Ingarskilaån 
 
Under 2020 har det hållits 12 talkon för att restaurera öringarnas lekplatser och för att 
bygga nya grusbäddar.  I dessa har sammanlagt 25 personer deltagit med 
tillsammans 407 timmar. 
Dessutom har man samlats för att räkna nykläckta yngel, följa lekfiskar och räkna 
lekgropar. 
Många frivilliga gjorde dessutom självständigt åtskilliga yngel- lekfisk- och 
lekplatsobservationer.    
Fyra aktiva personer söker nu lämpliga platser i ån för nästa års renoveringsprojekt.  
I talkona 2020 deltog två traktorer med förare under fem dagar. På grusbäddarna 
placerades sammanlagt 140 ton stenmaterial.  
 
Med i talkon var Ari Sauri , som ledde naturresursinstitutets elfiske , där man hittade 
märkbart flera ett- och två somrar gamla öringar än tidigare år. I två talkon var Henrik 
Kettunen med och räknade nykläckta yngel och gav instruktioner för grusbäddarnas 
profiler och för att mäta fårans lutning i ån. 
Som avslutning på talkona hölls ett möte med utbildning och sammandrag av årets 
resultat. 
 Pro Ingå rf fick bidrag för talko och stenmaterial av NMT-centralen, Rosk’n Roll, 
Raija och Ossi Tuulianens stiftelse och från Ingå kommun. 
 
Motionstrappan 
 
Projektet med motionstrappan fick sin start i början av 2020 i och med en palaver i 
kommundirektörens rum. Vi kom överens om spelreglerna, hur gå vidare. Pro Ingå 



åtog sig att skaffa lov och ansöka om finansiering till själva motionstrappan. Lov 
måste fås av byggnadsnämnden och av församlingen, som äger området där trappan 
skall byggas.  Till Pro Ingå hörde också planeringen och att engagera en 
entreprenör. 
Nu ett år senare är vi i det skedet, att allt detta är ordnat och även 
finansieringssituationen är så pass bra, att vi kan hoppas på att trappan blir klar till 
sommaren 2021. Allt kan naturligtvis hända och ingenting kan helt lovas, som vi har 
sett med detta virus. 
 
 
Stamväg 51 
 
Planerna med stamväg 51 har under hösten framskridit på så vis, att finansiering på 
0,5 miljoner har utlovats för belysning.  Det är en tredjedel av finansieringsbehovet 
och nu utreds vilket avsnitt som i första hand kommer att få belysning. Om detta finns 
mycket fakta under rubriken aktuellt och projekt/Stamväg 51 på vår hemsida. 
 
Hundparken 
 
Hundparken är ännu i Pro Ingås omvårdnad, enligt avtal till slutet av 2023. Efter det 
förhandlar man med Ingå kommun om fortsatt verksamhet.  
 
Kulttur 
 
Kulturgruppens verksamhet har stått helt stilla sedan coronapandemin bröt ut i 
februari. Två träffar i i biblioteket i början av året drog fullt hus med åhörare.  Efter det 
förbjöds alla publikevenemang i biblioteket. 
 
Vår- och höstmötena        
 
Båda mötena hölls samma dag sista dagen i oktober. Först vårmöte, där styrelsen 
gavs ansvarsfrihet och därefter höstmöte, där styrelsen för år 2021 valdes.  
Styrelsens medlemmar finns listade på hemsidan under rubriken Pro Ingå. 


