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Programblad

som att vi är positiva till att Västlänken byggs under 
förutsättning att de naturvärden som finns vid de olika 
kommande stationslägena bevaras i största möjliga mån 
och om de skadas vill vi se verkningsfulla kompensa-
tionsåtgärder där ny natur skapas. Vi anser att Trafikver-
ket behöver göra mer för att bevara fler träd med höga 
naturvärden och vill att Göteborgs stad ställer krav på 
detta.

Västlänken har många positiva effekter på miljön när 
den skapar mindre trängsel vid Göteborgs central och 
sprider ut resenärerna över en större yta än idag. Det 
innebär att fler människor kan ta tåget till och inom 
Göteborg och kranskommunerna. Det är en viktig åtgärd 
för att få bättre luft i Göteborg. Vi hoppas också att 
politikerna väljer att behålla trängselskatten så att luften 
vi andas inte försämras med mer kväveoxider.

Du som vill engagera dig mer i vårt arbete för en bät-
tre miljö i Göteborg, kom gärna med i någon av våra 
intressegrupper. Vi behöver vara många som står upp 
för ett klimatsmart resande som gynnar natur, hälsa och 
miljö.

Helena Norin
ordförande i Göteborgskretsen
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I din hand håller du nu ett nytt nyhetsbrev från 
Naturskyddsföreningarna i Göteborg och Mölndal. Vi 
hoppas kunna skicka ut det med Sveriges Natur två 
gånger per år som komplement till våra e-nyhetsbrev 
och Facebook-sida som är de snabbaste sätten vi har 
för att kommunicera med er medlemmar om vad som 
händer i naturen och miljön i Göteborgsområdet. 

Den miljöfråga som fått mycket uppmärksamhet den se-
naste tiden i Göteborg är som du säkert märkt Västlänk-
en. Naturskyddsföreningen har jobbat med frågan 
om förbättrad kollektivtrafik för miljöns skull i flera 
årtionden. Vi var därför många som blev bedrövade då 
omröstningen om trängselskatt slutade i ett nej.

När vi innan valet kampanjade för att människor skulle 
rösta ja till trängselskatt för att det gynnar vår gemen-
samma miljö fick vi ofta höra att de tänkte rösta nej 
för att de inte ville ha Västlänken, även om de egentli-
gen tyckte trängselskatt var bra. Så där hade Vägvalet 
lyckats i sina försök att få omröstningen att handla om 
Västlänken trots att frågan på valsedeln handlade om 
skattens vara eller inte vara.

I Naturskyddsföreningen har vi under hösten lämnat 
yttranden på kommunens förslag till detaljplaner som 
föranletts av Västlänken. Vår syn kan sammanfattas 

Vill du få reda på det senaste?
Det kan du få via Naturskyddsföreningens e-nyhetsbrev.
Men då behöver vi din aktuella e-postadress!
Gör så här; gå in på Naturskyddsföreningens hemsida, längst ner står det bl.a. Naturkontakt, klicka på 
detta ord. Du loggar in med ditt medlemsnummer samt i övrigt gör som texten meddelar dig. Väl inne 
i Naturkontakt går du in på ”Jag i medlemsregistret” och uppdaterar dina uppgifter, i detta fall e-pos-
tadressen.

Hej medlem i Göteborg eller Mölndal         



Programaktiviteter 2015 i Göteborg och 
Mölndal

Fågelkurs
Välkomna med en intresseanmälan till en nybör-
jarkurs i fågelskådning.
Kursen startar i februari/mars och pågår till slutet 
av maj.
Teori varvas med fältstudier i Mölndal med om-
nejd.
Upplysningar:  Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018.
Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang 
med Studiefrämjandet.

Februari

Vandring runt Stensjön
Söndag 15 februari kl. 10.00.
Vi börjar med Strömstararna vid Grevedämmet 
och avslutar vid Ståloppet med svanmatning.
Samling på p-platsen där Strandgatan  möter 
Pixbovägen.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018.
Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang 
med Studiefrämjandet.
 
Go to Sea
Torsdag 26 februari kl. 11 – 17. 
Havsnätverket Väst finns på plats i Nordstan med 
sura experiment. Vi pratar havsförsurning i synner-
het och havsmiljö i allmänhet.

Mars

Årsmöte i Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Lördag 14 mars kl. 14-17.
Platsen är Naturhistoriska museet, Museivägen 10, 
Göteborg.
    kl. 14.00 – 15.00 Miljöförvaltningen presenterar  
                                sitt projekt #greenhackgbg
     kl. 15.00 – 15.30 Fika
     kl. 15.30 – 17.00 Årsmötesförhandlingar
Varmt välkommen!
Läs på sidan 4 vad #greenhack är för något.

Mölndals Naturskyddsförenings kretsstämma
Tisdag den 17 mars kl.19.00 i föreningens stuga i 
Gunnebo.
I anslutning till årsmötet blir det bildvisning av 
Magnus Uppström:
Följ med på en spännande kryssning längs Lofo-
tens dramatiska kust, via den legendariska och säl-
lan besökta Björnön till Svalbard som hälsar oss 
med packis, snöklädda fjäll, rikt fågelliv, valrossar 
och renar.  
Vi bjuder på fika. 
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018 
Mölndals Naturskyddsförening.

Ugglekväll
Fredag 20 mars kl. 17.00.
Vi åker till en lämplig lokal för att lyssna efter 
ugglor. 
Medtag fika och varma kläder.
Samling på p-platsen vid Kvarnbyskolan.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018.
Mölndals Naturskyddsförening i samarrangemang 
med Studiefrämjandet.

April

Fagning av Skändla äng
Se hemsidan för datum och tider. 
Dags för den årliga fagningen av Skändla äng, en 
vacker och biologiskt värdefull skalgrusbank på 
Hisingen som Naturskyddsföreningen i Göteborg 
sköter om sedan ett par decennier. Ta chansen 
att lära känna denna pärla i Göteborgs närmiljö, 
bidra till den biologiska mångfalden samt lära dig 
ett och annat om ängens flora, fauna och ekologi. 
Fagning innebär att vi plockar undan nedfallna 
kvistar och räfsar ihop fjolårslöv för att växter 
skall få ljus och rymd att börja växa. Vi kommer 
också att klippa undan en del buskar och ris för att 
förhindra att ängen förslyas. 
Det kommer att vara skyltat från busshållplatsen 
Skändla södra (buss 37 från Hjalmar Brantings-
platsen). Det är en promenad på sex hundra meter. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.
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Tyst kvällsvandring i Änggårdsbergen 
Onsdag 15 april kl 19.00-21.00.
Mindfulness i naturen. Vi vandrar mestadels i tyst-
nad, gör någon närvaro-övning och upplever naturen 
med våra sinnen. 
Stigen leder oss i kuperad terräng genom skog och 
förbi mossarnas öppna vattenspeglar. Det skymmer 
under vandringen och från den högt belägna ljungh-
eden får vi kanske möjlighet att se solnedgången. 
Guide är Catharina Larsson. 
Vandringen görs i samarbete med Västkuststiftelsen. 
Samling vid Botaniska trädgårdens entré, innanför 
grindarna. Hållplats Botaniska trädgården, linje 1, 2, 
7 och 8. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.
 
Maj

Vårvandring i Rya skog 
Söndag 3 maj kl 11.00-13.30.
Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. 
Trots sin litenhet bjuder Rya skog på varierad natur. 
Ett hav av vitsippor och svalört möter oss på vand-
ringen. På en spång går vi genom alsumpskogen och 
vi vandrar också genom hassellunden. 
Naturguiderna Catharina Larsson och Lena Smith tar 
oss med på en tur i den spirande lövskogen. Vi pratar 
om områdets historia och om vad det är vi ser utmed 
stigen. Kanske får vi syn på desmeknoppen, gömd 
bland vitsipporna. 
I en av områdets ängar pausar vi och äter medhavd 
matsäck. 
Vi går ca 2 km, lätt vandring i lugnt tempo. Bitvis 
kan det vara fuktigt så rejäla skor är bra. 
Vandringen görs i samarbete med Västkuststiftelsen. 
Samling vid reservatets p-plats. Buss 32 (måste 
förbeställas!), hållplats Rya skog. Man kan också 
ta sig med kollektivtrafik till Ivarsbergsmotet och 
promenera ca 10 min. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.
 
Vårvandring i Rya skog 
Söndag 10 maj kl 11.00-13.30.
Med naturguide Catharina Larsson och enligt ovan-
stående. Möt våren i en av Göteborgs äldsta skogar. 
Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Gökotta i Gunnebo
Torsdag 14 maj  kl 07.00.
Samling vid  fontänen på Gunnebo slott för en 
guidad fågelvandring till föreningens stuga i 
Gunnebodal där kaffe serveras.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018.
Mölndals Naturskyddsförening.

Juni

Nattskärrevandring
Fredag 5 juni kl 20.00.
Följ med på en kvällsvandring i Rambo mosse 
området och bekanta dig med den säregna 
nattskärran!
Medtag fika, varma kläder. Myggnät  rekom-
menderas!
Samling vid parkeringen till Horsikans badplats.
Upplysningar: Per-Anders Svensson, tfn 031-
875018.
Mölndals Naturskyddsförening i samarrange-
mang med Studiefrämjandet.

Augusti

Västerhavsveckan
Lördag 1 augusti – söndag 9 augusti. 
Havsnätverket Väst deltar med aktiviteter för 
barn och vuxna. 
Havsnätverket Väst är en lokal västkustinriktad 
undergrupp till Naturskyddsföreningens na-
tionella Havsnätverk. 
Med fokus på vår västkust, stationerade i Göte-
borg, vill vi uppmärksamma och informera om 
problem och vad vi kan göra åt dem, om havets 
resurser och möjligheter. 

.............................................................................

Håll koll på aktivitetskalendern på hemsidan 
för där kan fler guidningar och vandringar 
mm dyka upp.

         



Svante väljer alltså att tänka optimistiskt trots alla 
dystra prognoser om annalkande klimatproblem. 

Göteborgskretsens klimatgrupp tyckte att det 
kunde vara välgörande att få höra om möjligheter-
na mitt i svårigheterna så vi bjöd in Svante att 
berätta om sin bok, som också kommer att finnas 
till försäljning på evenemanget. 

Välkomna till sal Vasa A, Aschebergsgatan 44 (hpl 
Kapellplatsen), den 18 mars kl 18.00. Vi kommer 
också att berätta om klimatgruppen och andra av 
kretsens intressegrupper, samt dela ut information 
om föreningens nya Klimatmaxa-kampanj.
Se även Ekocentrums hemsida.

FÖREDRAG AV SVANTE AXELSSON 

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante 
Axelsson kommer till Göteborg den 18 mars för 
att hålla ett föredrag om sin nya bok om klimatet, 
“Vår tid är nu – tio hoppfulla perspektiv på kli-
matkrisen”. 

I den vill han visa på allt som faktiskt går att göra, 
snabbt och med dagens teknik, för att styra om 
samhällsutvecklingen i hållbar riktning – bara den 
politiska viljan finns. 

Han pekar på hur vi bl a kan reformera arbets-
marknads-, jordbruks-, skatte-, pensions- och 
konsumtionspolitik för att göra Sverige till ett 
föregångsland vad gäller klimatet. 
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.........................................................................................................................................................................

GreenhackGBG är Göteborgs Stads klimatsatsning för dig som under 2015 vill ställa om till ett 
klimatsmart liv.  
Göteborgs stads mål är att vi ska minska vår klimatpåverkan. En av de strategier som finns utpekad i 
Göteborgs stads klimatstrategiska program är att vi ska stödja göteborgarna till att minska sin klimat-
påverkan. Det finns mycket som stadens verksamheter kan påverka men vi ser också att alla i staden på 
olika nivåer behöver hjälpas åt om vi ska klara de stora utmaningar vi står inför. 
I GreenhackGBG vill vi samla goda exempel och tips som kan stödja göteborgarna i  riktning mot en 
klimatsmart livsstil. GreenhackGBG bygger också på engagemang från deltagarna som att dela med sig 
av tips och erfarenheter till varandra genom sociala medier. Svenska Naturskyddsföreningen har stort 
förtroende hos allmänheten, bland annat genom sitt arbete med att stödja människor till en hållbar livsstil. 
Ni är därför en extra viktig samarbetspart för oss. GreenhackGBG samarbetar med webbtjänsten Svalna 
som utvecklas på Chalmers genom en rad kampanjer för att hjälpa dig att ställa om din livsstil i en hållbar 
riktning. Svalna ger dig koll på din klimatpåverkan och förslag på vad du kan göra för att den ska minska.

Valberedningen söker fler kandidater till sty-
relsen 2015
Arbetet är i full gång för valberedningen att for-
mulera ett förslag till ny styrelse i Göteborgs-
kretsen. Valet sker på årsmötet den 14 mars.

Valberedningen söker nu fler personer som brin-
ner för kretsens frågor och vill bidra med kunskap 
och idéer i styrelsearbetet. Vill du rekommendera 
någon eller vill du själv bli en del av styrelsen 
kontakta Anders Malmsten i valberedningen: an-
ders.malmsten@naturskyddsforeningen.se 

Naturskyddsföreningen i Göteborg flyttar till ny 
lokal

Naturskyddsföreningen i Göteborg flyttar från 
lokalen på Pölgatan 5 till nya lokaler under våren. 
Ny adress blir då Ekocentrum Aschebergsgatan 44. 
Hållplats Kappelplatsen.

Förhoppningen är att på sikt samla stora delar 
av Naturskyddsföreningen och andra likartade 
föreningar på ett ställe.


