Verksamhetsberättelse 2017
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning styrelsen

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med utvecklingen av föreningen. Vid stämman 2017 antogs
Mål för föreningen och dessa har legat till grund för allt arbete. Föreningshandboken har färdigställts
och publicerats på hemsidan.
Intressegrupperna driver stora delar av föreningens verksamhet. Under året har två nya
intressegrupper startats. Efter ett enträget arbete för att aktivera Stadsplaneringsgruppen har den åter
startats upp under året vilket känns mycket angeläget. Vi är också glada att det startats en helt ny
Äventyrsgrupp i kretsen. Vi har också aktiva grupper inom föreningens barnverksamhet,
Natursnokarna.

Styrelsen

Styrelsen som valdes på årsmötet den 25 mars 2017 har bestått av 13 ordinarie ledamöter.
• Lena Nilsson, ordförande, omval, 1 år
• Jan Gustafsson, 1:e vice ordförande, omval, 2 år
• Malin Nilsson, 2:e vice ordförande, omval, 1 år
• Bo Jönson, kassör, omval, 2 år
• Mats Andersson, omval, 1 år
• Anders Ridderström, omval, 1 år
• Thomas Röstell, sekreterare, nyval, 1 år
• Ellen Larsson, nyval, 1 år
• Nelly Khmilkovska, nyval, 2 år
• Rebecka H Jorquera, nyval, 1 år
• Joel Karlberg, nyval, 2 år
• Sebastian Thisted, nyval, 2 år
• Helene Stiernstrand, nyval, 2 år
Avgående:
• Ulrika Wilhelmsson
• Astrid Hylén
• Olof Appelkvist
• Lina Johnson
• Carina Sundqvist
• Max Öberg
11 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 25/1, 22/2, 9/3, 6/4, 10/5, 12/6, 22/8, 20/9, 19/10,
20/11, 5/12, samt årsmötet 25/3.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av:
• Christina Moberg (sammankallande), omval
• Anders Malmsten, omval
• Fredrik Högberg, omval
• Camilla Wenke, omval
• Jessica Andréasson, nyval
• Fredrik Eversson Holmberg, nyval
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Revisorer har varit:
• Johan Grudemo, omval
• Therese Malm, omval
• Sebastian Bäckström (suppleant), omval
• Jonas Kullman (suppleant), omval

Representation
•

•

•

•

Under året har kretsen inte haft någon vald representant i länsförbundet. I länsförbundets
styrelse har göteborgskretsen dock haft medlemmar i form av Bo Jönsson som kassör och
Göran Sunnergren som sekreterare.
Rikskonferens i Skövde, Forum för framtiden, 12-14 maj. Kretsen representerades av Lena
Nilsson, Malin Nilsson och Rebecka H Jorquera från styrelsen, samt ytterligare några
kretsmedlemmar.
Kretskonferens på Fridstad Folkhögskola 6-8 oktober, tema Biologisk mångfald i
odlingslandskapet. Kretsen representerades av Bo Jönsson samt representanter från
Ängsgruppen.
Bo Jönson har under året varit suppleant i Studiefrämjandet Västs styrelsen

Skrivelser
Debattartiklar
• Efterlyser mer hållbar konsumtion, ETC Göteborg, 2017-11-24
• MP sprider alternativa fakta om Göteborg Energi, Göteborgs-Posten Debatt, 2017-11-24
• Klimatomställning omöjlig utan ärlighet, Göteborgs-Posten Debatt, 2017-12-07
Yttranden
• Samråd Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen, 2017-11-14
• Samråd Detaljplan Askim – Vård och bostäder vid Fjordvägen, 2017-11-21
• Samrådssvar LNG Göteborgs Hamn AB, 2017-10
• Yttrande Mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg, 2017-03-30
• Samråd Detaljplan Robertshöjdsgatan, 2017-03-15
• Yttrande Västlänken, Västlänken och Olskrokens planskildhet, 2017-02-15

Medlemmar

Medlemsantalet för 2017 var 14 186 personer varav 5 393 var familjemedlemmar. Motsvarande siffra
för 2016 var 14 210 personer varav 5 318 var familjemedlemmar. De senaste årens trend med ökning
av antalet medlemmar, till stor del kopplat till de anställda värvarna verksamma i kommunen, har
därmed avtagit.

Ekonomi

Föreningens resultat för verksamhetsåret 2017 och ekonomiska ställning 2017-12-31 framgår av
bifogad ekonomisk berättelse.

Lokal

Föreningen delar lokaler på Första Långgatan 28 B med Handla miljövänligt-kansliet, Kansli Väst och
riksföreningens värvare.

Projekt
Sweet Dreams - Miljökabaré
Föreningen drev tillsammans med Universeum ett projekt med att ordna föreställningar med
miljökabarén Sweet Dreams och efterföljande diskussion om engagemang i miljöfrågor för
gymnasieklasser. Under våren genomfördes tre föreställningar under våren, 29-30 mars, samt en
under hösten den 20 september, med en publik bestående av gymnasieelever inklusive elever i
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språkintroduktion. Projektet är huvudsakligen finansierat med projektmedel från riksföreningen, men
även med egeninsatser från oss och Universeum.

Bidrag

Vi utsågs som 2017 års bidragstagare av Chalmers Nollningskommités årliga insamling. Insamlingen
genomfördes den 22 och 23 augusti och gav sammanlagt 124 510 kr. Styrelsen beslutade att
pengarna ska användas för att tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg bygga en solcellspark
på Frölunda Kulturhus tak.

Kommunikation

Våra mest använda kommunikationskanaler 2017 har varit Hemsidan, e-nyhetsbrevet och Facebook.
På kretsens hemsida finns aktuell information om vilka vi är, vilka intressegrupper som finns och vad
som händer i kretsen. På hemsidan samlas också föreningsdokument, yttranden och debattartiklar.
Alla intressegrupper har tillgång till en egen sida på hemsidan under fliken Intressegrupper. Enyhetsbrevet går varje månad ut till ca 6 500 mailadresser och Facebook nästan 3 000 gillare.
En särskild analys av Facebook Naturskyddsföreningen Göteborg har genomförts och visar
bland annat:
Antalet gillare
Antalet gillare har ökat från cirka 1 200 i mars 2015 till 2 925 den 7 januari 2018. Ingen annonsering
har använts utan gillarna har på egen hand hittat sidan.
Inlägg
Inlägg görs dagligen. Materialet kureras främst av Carina Sundqvist och det som publiceras är främst
sådant som inspirerar och fascinerar, t.ex. “5 tips för en hållbar garderob”, länkar till debattartiklar
och artiklar om klimat och miljö men också foton och inlägg från evenemang vi genomfört.
Facebook-event
Vi gör också alltid ett Facebook-event för de evenemang som vi ska genomföra. Det är ett enkelt och
bra sätt att sprida info om våra aktiviteter och ett smidigt sätt för folk att kunna hitta till dem.
Ovan ser vi att eventet för Klädbytardagen 2018 redan nått nästan 13000 personer.
Räckvidd
Som ett exempel på hur en månad kan se ut så har vår sida nått 13 952 personer mellan 9 dec-5
januari. Vi når alltså fler än de som gillar. Våra följare är främst i 25-44 års åldern fördelade på 68 %
kvinnor, 28 % män och 4 % icke valt kön.

Intressegrupper
Handla miljövänligt-gruppen
Klädbytardagen: Under januari fram till klädbytardagen den 1 april så ägnade vi oss åt att planera
och förbereda årets klädbytardag i samverkan med Världskulturmuseet. Det var runt 40 volontärer
och 900 besökare.
För-så i en förpackning: I samband med Göteborgs stads skräpplockardagar så var vi med och
körde en öppen aktivitet där besökare kunde för-så i en förpackning. Frön sponsrade Göteborgs Stad
med och förpackningar fick vi dels från museet och från att vi själva samlat in. En bra aktivitet som
drog runt 150 besökare.
Studiecirkel Omtänk: I april genomförde vi en studiecirkel på årsboken Omtänk och diskuterade vad
vi kan göra för att tänka på nya sätt.
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Studiecirkel Naturligt snygg: I september startade vi en studiecirkel på boken ”Naturligt snygg” men
det blev inte så mycket av det då intresset var lågt.
Planeringsträffar: Under året har vi träffats några gånger för att planera vad vi ska göra framöver.
Samverkan Naturhistoriska museet och Världskulturmuseet: Under året som gått har vi
samverkat med Världskulturmuseet när det gäller Klädbytardagen och Förkvällen inför densamma. Vi
blev också inbjudna till ett möte för att diskutera samverkan gällande pop-up aktiviteter på en
kommande utställning om mat och klimat.
Vi har också samverkat med Naturhistoriska museet när det gäller deras satsning under hösten på
temat klimat och miljö. Denna samverkan var också med Havsnätverket Väst och Klimatgruppen.
Regional upptakt: I slutet av augusti träffades intresserade inför miljövänliga veckan på kansliet i
Göteborg för att få mer info inför årets Miljövänliga vecka. Alla fick här prova på att göra sin egen
läppbalsam. Runt 22 personer deltog.
Miljövänliga veckan: Under Miljövänliga veckan som sträcker sig över två helger så körde vi den
första helgen workshops där man första dagen kunde göra en scrub och den andra dagen kunde göra
en kroppsolja. Den sista helgen genomförde vi under lördagen en ”kurs” där man fick vara med att
göra en kroppsolja och en bodybutter samt fick information om ingredienser och vad man bör tänka
på från Moyana Corigan. Detta skedde i samverkan med Naturhistoriska museet, Drottning Blankas
gymnasium och Moyana Corigan. Förutom detta så kunde man prova på att bli sminkad med
schystare smink samt att barnen kunde få en ansiktsmålning. Under veckan nådde vi 29 ungdomar
och 200 vuxna. Det var under kurserna 23 deltagare och gjordes 180 barnmålningar.
Media: Under året så har HMV-gruppen synts i media inför Miljövänliga veckan genom en intervju i
tidningen Syre Göteborg. Vi har också synts i media i en intervju inför black Friday gällande hållbar
konsumtion i tidningen ETC Göteborg. Sen har vi blivit sponsrade med en annons inför advent- och
jul och vad man bör tänka på för att konsumera hållbart i tidningen Ordfront.
Miljövänligt julpyssel: I slutet av november inför advent och jul så genomförde vi miljövänligt
julpyssel på Naturhistoriska museet där besökare kunde göra sitt eget julpyssel av natur och
returmaterial. Denna aktivitet drog runt 100 personer varav 120 barn.

Havsnätverket Väst
Sammanfattning

Havsnätverket Väst (HavVäst) har fortsatt jobba med utåtriktade aktiviteter med syfte att sprida
naturglädje och information om Västerhavet. Under 2017 har vi särskilt att fokuserat på frågor rörande
bottentrålning och hållbart fiske, med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens rapport om
bottentrålning som kom hösten 2016. Vi har också fortsatt upplysa om problemet med plast och skräp
i havet. Gruppen har under året haft ca 20 aktiva medlemmar. Förutom representation på hemsidan
har vi även en mejllista med 109 namn och en Facebooksida som följs av 552 personer.

Genomförda aktiviteter

Bilder till många av evenemangen finns på hemsidan här:
https://goteborg.naturskyddsforeningen.se/havvast/
• Seminarieserie ”Havets möjligheter”: Under våren har HavVäst och Göteborgs
Naturhistoriska Museum (GNM) anordnat en temaserie med seminarier i fyra delar där
inbjudna föreläsare talade om att hållbart bruka havets alla möjligheter. Föreläsningarna har
behandlat olika aspekter av temat där Anita Tullrot från Kosterhavets nationalpark talade om
havsmiljöns egenvärde och deras arbete i nationalparken (21/1). Catxalot gav en fullsatt
föreläsningssal på Naturhistoriska information om var man hittar ätbar tång, hur man kan
tillaga den och lämnade nog ingen oinspirerad i sitt föredrag om tång som superfood (25/2).
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Olle Stenberg från Marin biogas berättade om odling av sjöpungar som förnyelsebar energi,
vilket dessutom skapar ekologiskt gödsel (16/3) och Jens Engström från Uppsala universitet
berättade om jakten på hållbar energi och hans forskargrupps arbete med vågenergi (20/4).
Efter föredragen hade vi gemensamt fika och spännande diskussioner. 21 januari (40
deltagare), 25 februari (115 deltagare), 16 mars (28 deltagare), 20 april (39 deltagare).
•

Temahelg om bottentrålning: Under två dagar anordnade HavVäst en temahelg om
bottentrålning på GNM. Genom föredrag, samtal, trålningsäventyr för barnen och en
utställning som tagits fram i samarbete med studiefrämjandet tittade vi närmare på vad som
händer i havet när vi bottentrålar. Det var en uppskattad helg om bottentrålning och
framtidens fiske där programmet under helgen bestod av:
• En bemannad utställning om bottentrålning, 18-19 mars, 160 deltagare.
• Äventyr för barnen där en torsk visar på effekterna av bottentrålning, 18-19 mars, 268
deltagare.
• Föredrag av fysisk oceanograf och forskare Torsten Linders, ”Bottentrålning och
uppvirvlat sediment”, 18 mars, 23 deltagare.
• Föredraget “Koraller och trålning, en dålig mix!”, 19 mars, 22 deltagare.
• Föredrag av Andreas Emanuelsson om sin videokartering i Kattegatt – “Bland trålspår
och koralldjur”, 19 mars, 22 deltagare.
• Matz Berggren forskare vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs
Universitet föreläste om “Räkfiske med bur”, 19 mars, 22 deltagare.

•

Utflykt till Vrångö: HavVäst anordnade en utflykt till Vrångö i Göteborgs södra skärgård för
att upptäcka det marina livet vid stranden. Det grillades och pratades algtillagning, och
avslutades med en tipspromenadsrunda med Catxalot:s Tångguide som pris. 17 juni, 8
deltagare.

•

Temahelg om marint skräp: Under Göteborgs Stads satsning mot skräp i naturen fanns
HavVäst på plats på GNM med en nyframtagen utställning om marin nedskräpning.
Havsnätverket fanns på plats för att svara på frågor om vår verksamhet och prata om marin
nedskräpning med allmänheten. Dessutom arrangerade HavVäst ett skräpäventyr för barn
där deltagarna fick hjälpa pirater att lista ut varför räkan hade ont i magen och vad
sköldpaddan blivit intrasslad i. 1 juli, 11 deltagare på äventyret och 7 deltagare på föredraget.

•

Västerhavsveckan: I år var HavVäst med vid Naturum på Koster för invigningen av
Västerhavsveckan. Där visades vår utställning om marint skräp som visar de olika effekterna
av plast och andra farliga ämnen i havet. Vi hade också ett äventyr för barn, där de fick följa
med vår dykare Hanna runt Naturum och rensa havet från skräp. Utöver vårt deltagande vid
invigningen av Västerhavsveckan på Koster så hade vi även en stående utställning om
bottentrålning i Nordstan i Göteborg. Under tisdagen fanns vi även på plats i Nordstan
tillsammans med planktonforskaren Jenny Lindström som visade upp bioluminiscenta
(lysande) plankton. Vi hade även ett äventyr för barn där de tillsammans med torsken fick gå
på rundtur på havsbottnen och försöka hitta andra djur som skulle kunna tänka sig att flytta
med torsken, som blivit alldeles ensam kvar efter att bottentrålen svept förbi. 5-13 augusti
2017, 10 deltagare på äventyret på Naturum.

•

Kick-off för Hav och Vattengruppen i Norrbottens län: Amanda och Hanna från

•

Kick-off på Koster: En del av HavVäst besökte Kosteröarna och Kosterhavets nationalpark
för att inspireras och tagga inför hösten. Vi fascinerades av livet under och över ytan,
upptäckte fina Naturum, testade snorkelleden och plockade skräp. 26-27 augusti, 5 deltagare.

HavVäst var på besök i Luleå, för att vara med vid uppstarten av en Hav och Vattengrupp i
Norrbottens län. Vi bidrog med tips på hur gruppen enkelt kan göra mycket, hur ett nätverk
fungerar, vad deras roll i föreningen är och hur de har jobbat hittills. Amanda och Hanna
anordnade en workshop för att få fram konkreta förslag på vad gruppen kan arbeta med. 3-4
juni, 25 deltagare (rapporterat av Hav och vattengruppen i Norrbottens län).
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•

Mareldsutflykt: En mareldsutflykt organiserades till Stora Amundön för att se solnedgången
och mareldens ljusskådespel. 27 september, 4 deltagare.

•

Rådslag med tema biologisk mångfald: HavVäst, Kattegatts kustvattenråd och Vattenrådet
för Bohuskusten anordnade ett rådslag med tema biologisk mångfald för vattenrådens
medlemmar. Personer, företag och organisationer som på olika sätt har intresse i västkustens
vatten bjöds in för att under en dag diskutera vikten av biologisk mångfald i våra havsmiljöer,
med målet att få fram åtgärder som de olika deltagarna och aktörerna kan jobba med på lokal
eller regional nivå. 6 oktober, ca 60 deltagare.

•

Äventyr i akvariet: HavVäst anordnade tillsammans med Sjöfartsmuseet akvariet i Göteborg
ett havsäventyr för hela familjen och fanns på plats för att snacka havsfrågor med besökarna.
5 November, 39 delta are I äventyret.

•

Deltagande på Havsmiljöinstitutets "Hav och samhälles konferens 2017": En medlem i
Havsnätverket Väst var med och deltog i seminarier och workshops på temat; fritidsbåtar och
hållbar kustförvaltning: påverkan, åtgärder och havsplanering, 14-15 november.

•

Temadag: Klimatsmart på menyn!: HavVäst var med och anordnade en temadag om
kopplingen mellan vår mat och klimatförändringarna på GNM. Klimatsmart provsmakning,
samtal med representanter för innovativa, klimatsmarta produkter och företag samt
utställningar om olika typer av livsmedel och miljömärkningar stod på schemat. Föredrag hölls
av Kristina Bergman från RISE, Research Institutes of Sweden, om KRAV-certifierad fisk,
Niklas Wennberg från Stadsjord om Akvaponik och Rasmus Einarsson, forskare på
Chalmers, om hur kostval och lantbruk påverkar miljön. 18 november, 36 deltagare på
Kristina Bergmans föredrag, 30 deltagare på Niklas Wennbergs föredrag, 44 deltagare på
Rasmus Einarssons föredrag.

Utvärdering av föregående verksamhetsplan

Föregående års mål och syfte var att jobba med utåtriktade aktiviteter, med avsikt att sprida
naturglädje och information om Västerhavet. Merparten av de aktiviteter vi har haft under året har
varit riktade mot allmänheten, med fokus på ämnen som berör vår västkust. Vi kommer under 2018
fortsätta med samma mål och syfte och bland annat fokusera på skräp i havet, fritidsbåtars
miljöpåverkan och läkemedels påverkan på vattendrag.

Klimatgruppen
Sammanfattning

Intresset för gruppens arbete har varit stort under året, med ett markant högre deltagande på mötena
jämfört med 2016. Detta kan delvis bero på att vi har infört en mer lättsam mötesform med inledande
miniseminarium varje gång.
Samverkan med andra aktörer har varit ett återkommande tema både våra utförda aktiviteter och vårt
förberedande arbete inför 2018: både "traditionella" samarbetspartners som Studiefrämjandet och
Klimatsamling och mer eller mindre nya namn som Naturhistoriska Muséet och Världskulturmuseet
har medverkat.
Förutom de aktiviteter som listas nedan har förberedelsearbete gjorts för att återuppta vår dialog med
lokala politiker och för olika evenemang i samarbete med Världskulturmuseet. Vi har också haft direkt
kontakt med generalsekreterare Karin Lexén angående det framtida arbetet i Västra
Götalandsregionens klimatråd.
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Mötes- och medlemsstatistik
Gruppen har under 2017 hållit 14 möten med en genomsnittlig närvaro på 9.4 personer/möte
(motsvarande siffra för 2016 var 5.6). Genomsnittlig närvaro per medlem har varit 4.6 möten (c:a 1/3
av alla möten) och 8 medlemmar har deltagit i 50% eller fler av årets möten.
Gruppens epostlista omfattar i dagsläget 89 namn och vår Facebook-grupp, "Klimatgruppen i
Göteborg (Naturskyddsföreningen)", har 408 medlemmar.

Genomförda aktiviteter
Studiecirkel "Klimatsteget": Arrangerad av klimtagruppsmedlemmarna Ragnar Jönsson och Kristin
Holmberg i samarbete med Studiefrämjandet. 10 träffar under höstterminen (start 5/9) med YY antal
deltagare på olika teman kring vad man som individ kan göra för att påverka i klimatfrågan.
Medverkan vid klimatdagar på Naturhistoriska muséet: Deltagande i förberedelser och bokbord
på evenemangen under hösten. Ansvariga: Ragnar Jönsson och Kristin Holmberg.
Medverkan vid Klimatsamlings klimatdag den 13/5: Presentation av klimatgruppen och dess
arbete. C:a 100 deltagare. Ansvarig: Gunnar Isaksson.
Medverkan vid Framtidsveckan
Medverkan (inkl intervju på scen) vid invigningen på Göteborgsoperan den 1/10.
Temakväll om fossilfritt boende på Stadsbiblioteket den 4/10 arrangerad i samarbete med
Klimatsamling. Ansvarig klimatgruppsmedlem Ragnar Jönsson.
Medverkan vid nätverksmöten inom Klimatnätverket: Nätverksmöte i Stockholm 11/3 inkl
presentation av klimatgruppens arbete (c:a 60 närvarande).
Nätverksmöte i Skövde den 12/5.
Arbete med remissvar på Swedgas' ansökan om anläggning av hamn för flytande naturgas
(GO4LNG)
Har pågått under året. Gruppen författade ett svar som styrelsen ställde sig bakom. Ansvarig medlem
Hildur Ingvason har sedan följt upp den fortsatta utvecklingen i Energimarknadsinspektionen (EI).
Debattartiklar
• Debattartiklar i ETC Göteborg om konsumtionsutsläpp mm (Ragnar Jönsson 17/5, Gunnar
Isaksson m fl 7/7)
• Debattartikel ETC Göteborg 5/10 om kommunal motion riktad mot kommunala byggsärkrav
(Gunnar Rydnell, Dan Baeckström, Roze Maljanovska)
• Debattartikel i ETC Göteborg 8/11 om VGR:s regiontrafikplan (Gunnar Isaksson, Kerstin
Hamberger)
• Debattartikel GT 29/11 om VGR:s regiontrafikplan (Gunnar Isaksson, Roze Maljanovska)
• Debattartikel + replik i GP 24/11 + 7/12 om Göteborg Energi (Dan Baeckström, Hugo Norell,
Lena Nilsson)
Kampanj mot VGR:s regiontrafikplan "Folkstorma mot regionens trafikplan"
I samverkan med Klimatsamling (https://www.facebook.com/events/376062506169416/). Sedan
november 2017.
Miniseminarier under året
• 9/1: Dan Baeckström om Länsstyrelsens och VG-regionens klimatstrategiska vägval och
klimatgruppens remiss på denna
• 31/1: Dan Baeckström om hur man kan söka fram information om klimatfrågor och dito
• beslut m.m. på kommunens hemsida
• 22/2 Gunnar Isaksson om Nationell verkstad för hållbara livsstilar (8-9/11 2016)
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•
•

16/3: Sara Nyström, Göteborgs kommun om sitt arbete med miljö och klimat i nordöstra
Göteborg, och om tankar på samarbete med miljörörelsen
10/4: Kristin Homberg om sitt exjobb om vattenförsörjning i en by i Tanzania
2/5: Lena Stammarnäs & Jenny Ringarp från Världskulturmuséet berättar om muséets stora
satsning på hållbarhet och klimat-teman
23/5: Dan Baeckström om Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde och vad som kom
fram där
14/6: Christoffer Krewer om EU-kommissionens nya miljömärkningssystem
14/9: Dan Baeckström Dan om Klimatriksdagen den 4-6/5 2018 och de olika förberedelserna
för den, bl a att få in motioner
9/10: "Motionsverkstad" inför Klimatriksdag 2018
1/11: Mats Klingberg om framtidens transporter och Göteborgs bilkooperativ
23/11: Annica Nilebrant om Greenpeaces arbete med rättsprocess mot norska staten ang
oljeborrning i Arktis
11/12: Kerstin Hamberger om klimatpsykologi

Utvärdering av föregående verksamhetsplan

Åtminstone två av målsättningarna i verksamhetsplanen för 2017 – att ordna offentliga föredrag och
att återuppta politikerdialogen – har inte kunnat genomföras under året. Istället har andra aktiviteter
utförts som inte fanns med i verksamhetsplanen – studiecirkel och debattartiklar t ex. Detta speglar
hur ideellt arbete ofta fungerar, med ständiga förändringar i deltagarantal och gruppsammansättning
mm, och sådant måste accepteras och tas i med beräkningen.
Vad gäller de aktiviteter som inte blev av så kan det också påpekas att det har pågått förberedelsearbete för dem under det gångna året, och vi också lyckats schemalägga föredrag med Pär Holmgren
nu i april och ett dialogmöte med mp:s Ulf Kamne (datum ännu inte bestämt).
Vi hoppas också att kunna få till en fruktbar dialog med Klimatnätverket och Riks om hur vi kan få
bättre kommunikation om t ex planerade kampanjer. Detta skulle avsevärt underlätta gruppens
arbete.

Stadsplaneringsgruppen
Sammanfattning

Gruppen hade uppstartsmöte den 25 oktober 2017. Under detta korta verksamhetsår har fokus varit
på att få igång arbetet med gruppen, läst in sig på Naturskyddsföreningens upplägg, och lägga upp
strukturen för kommande arbete. Vi kommer fokusera på att ta fram grönkarta och en strategi under
kommande tid. Nu använde vi oss av Göteborgs grönplan men denna ska med tiden utvecklas.
Strategin ska lyfta våra målsättningar, strukturen på vårt arbete, hjälpa till med prioriteringar och vara
ett hjälpmedel för medlemmar och nya i gruppen.
Vi är ungefär 4-5 aktiva i gruppen, i maillistan är vi 21 personer. Vi finns på naturkontakt men inte på
någon annan social media såsom Facebook ännu. Långsiktigt ska vi starta en grupp där, men måste
ha resurserna för det först att ta emot kommentarer och frågor.
Genomförda aktiviteter
• Uppstartsmöte 25/10. Kort presentation om tankar kring gruppen och inspiration om hållbar
stadsutveckling samt Oskar presenterar sitt examensarbete ”Artland”. Minnesanteckningar
• Workshop grönplan 13/11. Diskuterar Göteborgs grönplan och grön infrastruktur.
Minnesanteckningar
• Workshop strategi 6/12. Målsättningar för gruppen och vad vi vill lära oss. Grön
infrastruktur. Minnesanteckningar
Lämnade yttranden
Vi har lämnat in tre yttranden under året.
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Ängsgruppen
Aktiviteter

Året började tidigt med att Anders Ridderström deltog i en kurs i Skövde om att bränna ängsmarker
för bättre hävd och variation. Spännande alternativ för Skändla framöver.
I mars var vi ett litet gäng som grovröjde och sågade en del träd för bättre ljusinsläpp på Skändla. Det
bör upprepas framöver för ännu bättre effekt.
Vi hade besök av representant från Länsstyrelsen som var mycket nöjd med vad hen såg och
hoppades på fortsatt skötsel och utvecklade kontakter oss emellan. Artlistan överlämnades till dem.
Vi fagade en del ytor i Botaniska Trädgården som inledning på samarbetet oss emellan, vilket var
mycket uppskattat. En del lösa planer diskuterades för framtiden och kommande liekurs.
För att ytterligare främja den biologiska mångfalden har Anders Ridderström och Åsa Sjöberg i mars
byggt mesholkar på Naturhistoriska Museet en lördag tillsammans med vuxna och barn. Ett femtiotal
holkar byggdes och ca 150 personer deltog.
Vi fagade Skändla äng som vanligt i början på maj och det var ett tiotal som deltog i det. Det var
enkelt i år eftersom en del redan var gjort tidigare i våras.
I början på juni genomförde vi liekursen tillsammans med Botaniska Trädgården med Lie-Mats som
kursledare och några "gamlingar" från gruppen som hjälpinstruktörer. Föreningen hade 9 platser och
Trädgården 8. Kursen var mycket uppskattad och resultatet med stora ytor slagna var imponerande.
Sveriges Television gjorde ett ganska stort reportage på sin hemsida om ängar och kursen.
I gruppen diskuterade vi att vi ville försöka genomföra någon form av artkunskapskurs i botanik för att
lära mer om det vi jobbar med. Vi lyckades med det genom att engagera Stina Andersson från
Föreningen Kulturmarker som ledare. Under sommaren träffades vi fem gånger på olika ängar på
Hisingen som de sköter. Vi var mellan fem och femton personer på träffarna. Det ledde i sin tur att fler
medlemmar deltog i deras slåtter på många ängar och samarbetet planeras fortsätta, så även kursen
i botanik.
Slåttern i Skändla genomfördes traditionsenligt i början på augusti av ett femtontal framförallt nya
medlemmar i gruppen. Vi slog en väsentligt större del av ängen främst beroende på att vi var yngre
och mer utbildade slåtterfolk än tidigare. Ett mycket glatt humör trots hällande regn under större delen
av dagen gjorde inte saken sämre. Spännande för framtiden!
Anders Ridderström deltog senare under hösten på Olofstorps Skördefest och Festa via genom att
slå en gräsåker och prata med många nyfikna unga och nostalgiska äldre personer om ängens
betydelse och liens fördelar. Vi planerar fortsatt deltagande nästa år med fler folk och bättre infomaterial.
Vi är nu cirka 50 personer i mejl-gruppen som är fortsatt intresserade och olika många deltar i
verksamheten. Under året har frågan om ängar, biologisk mångfald och näraliggande teman varit
mycket hett tema i media och allmän debatt vilket nog kommer hålla i sig under kommande år. Vi har
varit med i SVT och ett helt uppslag i ETC-Göteborg om bla Skändla och ängar. Planen på en
"central" äng med stor publik ligger kvar även om kommunen inte hittills riktigt nappat på möjligheten.
Vi hoppas på bättre lycka framöver.
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Äventyrsgruppen

Gruppen är nystartad under året och syftet med gruppen är att utföra utmanande aktiviteter samtidigt
som vi upplever vacker natur. Gruppen finns för första gången i föreningen och den vänder sig till den
som älskar att vara utomhus och som vill växa genom fysisk och psykisk utmaning. Under året har en
första träff genomförts i form av en Upptäcktsfärd på Botaniska den 4 november med ca 10 personer.

Natursnokarna

Styrelsens kontakt och arbete med Natursnokarna har under året nystartat genom att Joel Karlberg
blivit utsedd som kontaktperson. Maja Ryberg (Kansli Väst) är fortfarande den som har det större
uppdraget då 20 % av hennes tjänst är tillskriven snokverksamheten i länet. I början av hösten
arrangerade Maja en snokledarträff för att få en bild av verksamheten och fånga upp frågeställningar
och viljor ute i grupperna. Från Göteborg var endast en snokgrupp representerad, den i Kortedala.
Från denna fick vi veta att intresset för aktiviteterna är väldigt stort med många deltagare på varje träff
och att det kommer deltagare från hela staden för att delta. Det var tydligt att det finns behov av fler
snokgrupper i Göteborg, men den springande punkten är att hitta ledare. Detta stämmer även
överens med uppfattningen från den andra aktiva Göteborgsgruppen Härlanda-Örgryte som också
har många deltagare men är i behov av fler ledare. I Utby fanns tidigare en mycket aktiv grupp som
just nu tyvärr är vilande på grund av ledarbrist.
De två aktiva grupperna har haft 3 respektive 4 träffar under hösten och deltagandet har ofta legat på
runt 40 personer, ungefär lika många barn som vuxna.
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Härmed avgiven verksamhetsberättelse godkännes av styrelsen i Naturskyddsföreningen i Göteborg.
Göteborg den 2017-03-01

Lena Nilsson

Jan Gustafsson

Malin Nilsson

Bo Jönson

Mats Andersson

Anders Ridderström

Thomas Rössel

Ellen Larsson

Nelly Khmilkovska

Rebecka H Jorquera

Joel Karlberg

Sebastian Thisted

Helene Stiernstrand
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