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Månadsträff 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
Närvarande 
Annika Ahlberg 
Axel Sjöberg 
Dan Gall 
Isabella Dehner 
Jack Ljunggren 
Oskar Tagesson 
Rebecca Johansson 
Bosse Hermansson 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Beslut om Yrkande för uppdrag om rening av läkemedelsrester vid Ryaverket. 

Uppdragen ska återredovisas till kommunfullmäktige 2020. Positivt, men följer 
ärendet så att inte Ryaskogen tas i anspråk. Men detta är enbart en utredning 
och enligt MP kommer troligtvis inte utbyggnad utanför området krävas. Vi 
följer ärendet. 

 

- Facebook-grupp för aktiva medlemmar i Stadsplaneringsgruppen, ska fungera 
som ett direkt diskussionsforum. Länk här. 

 

- Naturkontakt. Länk här.  
- Följande onsdag är det månadsträffar under hösten: 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 

4/12 
 

- Översiktsplanen. En kampanj för att lyfta våra synpunkter via Nyhetsbrev och 
sociala medier. Axel Sjöberg på Naturskyddsföreningen i Göteborg kan hjälpa 
till. Enkelt språk, gärna kombinera rekreation i invånarnas vardag samt 
påverkan på biologisk mångfald.  Samtidigt utbilda inom viktiga begrepp för 
naturen som vi använder oss av: grön samband (grön infrastruktur), våra 
viktiga grannar i skogen/på ängen (bin, humlor, hackspetten dvs. 
naturvårdsarter)  

OT/AJ/DG 

https://www.facebook.com/groups/1073708502831318/?ref=bookmarks
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/stadsplaneringsgruppen-goteborg/forum/
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Förslag på några vinklar/viktiga frågor att lyfta: 
- Rekreation områden som riskerar att byggas bort (Ridbanan, löpturen, 

svampplockningen m.m.) 
- Mer skyddad natur, visa vilka naturreservat vi vill se. ”Lugnet i 

naturreservatet.” 
- Bygga mer i trä, minska klimatpåverkan och bind koldioxid 
- Gröna samband (rekreation och betydelsen för andra djurarter) 
- Handel, köpcentrum, konsumtion (Fler återbrukgallerior ref. Mölndal) 
- Klimatpåverkan, bygg inte ut stora vägar genom skogar (T.ex. 

Torslanda förbindelsen) 
Bjuda in och ”utbilda” journalister, presentera strategin och att vi nu gör en 
kampanj om översiktsplanen 
Presentera yttrandet och kampanjen för Stadsbyggnadskontoret. Fråga varför 
de har sänkt ambitionen med naturreservaten. 
I samband med kampanj skriva Göteborgsförslag. 
Skicka till stadsbyggnadskontoret och fråga om tidplan för översiktsplan, när är 
det granskning. (OT) 

2. TEMAKVÄLLAR / AKTIVITETER  
- Vad talar vi om när vi talar om förtätning? – Får det gröna plats. 

Hållbarhetsvecka under Megaloppisen. Måndag 20/5 kvällspass. 18-20. Plats: 
Dalheimers hus och hyresgästföreningen. 
För mer info se tråden Seminarium/panelsamtal – förtätning på Naturkontakt. 
Förslag på namn för moderator: Mark Isitt (AJ), Moderator från eventet 
Mellanrum på Göteborgs Stadsmuseum. 
Förslag på paneldeltagare: Ulf Moback, stadsbyggnadskontoret (OT),  

KW/SO/ 
IB 

- Rundvandring – Stadens träd. Jon Hartill, arborist med stor kunskap och 
erfarenhet av träden i Göteborg. Är en del av verksamhetsplanen. 4/6. Kl. 
17.30–19.00. Internt för Stadsplaneringsgruppen. Förslag på rutt 
Kungsparken-Haga Kyrkplan-Skanstorget-Övre Husargatan-Slottskogen. 
Mötesplats Saluhallen eller utanför entrén till Trädgårdsföreningen. Alternativt 
Johanneberg. Maila Kim om du har tips på vad Jon ska prata om. Förslag på 
några teman, hur kan träd skapa gröna samband mellan Slottskogen och 
Kungsparken? Vilka arter är kopplade till äldre träd? 

KW 

- SBK - om planprocesser, överklagande och yttranden. Anna Starck från SBK 
kommer berätta om planprocessen, överklagande, vilka frågor kan vi som 
förening påverka i våra yttranden. Tisdag 11/6 kl. 17.30–19.30. Lokal: 
Föreningens lokaler på Första Långgatan. Anmäl intresse via mail till 
oskar.tagesson@gmail.com  
 

KLAR 

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/stadsplaneringsgruppen-goteborg/forum/
mailto:oskar.tagesson@gmail.com
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3. PLANÄRENDEN  

3.1. Förslag på planärenden att driva proaktivt/inkomna synpunkter  
- Skanstorget. JL och RJ börjar samla tidigare inlägg i debatten, med syfte att 

skriva ett inlägg om Skanstorget. OT kan hjälpa till med illustrationer. Fokus på 
det gröna, koppling till Skansberget, skapa en grön oas med 
ekosystemtjänster i den hårdgjorda staden. Grön koppling mellan Slottskogen 
och Kungsparken. 

JL/RJ/OT 

- Ljudmiljö Delsjöområdet. Stor fråga om tysta/bullerfria miljöer i våra stora 
grönområden. Flyttat till: Google Drive\Stadsplaneringsgruppen - Delad\4. 
Dokument och presentationer\7. Debattartiklar 

KLAR 

- Bostäder vid Carlbersgatan. AB Framtiden. Stora naturvärden. 250 bostäder. 
Poseidon tillsammans med MM Fastigheter. Överåsparken. Lövskogar 
naturvärdesklass 3 (Lövskogsinventering,1986). OT anmäler jäv och är inte 
med i diskussionerna (Arbetsplats som har arbetat med planärendet). Gruppen 
vill driva ärendet. Tar kontakt med befintlig intressegruppen som vill skydda 
Överåsparken. Därefter kontakt med politiker och eventuellt skapa ett 
Göteborgsförslag.  

ID/JL 

3.2. Inkomna planärenden via mail  
- Återvinningsanläggning RGS Nordic Arendal 12:117, Göteborg. 

Samrådsunderlag, ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Synpunkter 
senast 2019-05-20. Material finns i google-driven. Svårt ärende, lägga fokus 
på andra ärenden. Men skickar till Riks och frågar IB 

OT 

- Älvsborg – Förskola vid Hagens Prästväg. Detaljplan Samråd II. Yttrande 
senast 2019-05-21 

AS 

3.3. Nya planärenden via Göteborgs Stad  
- Ny rubrik för att fånga upp fler planärenden. Dessa går att finna på Göteborgs 

hemsida under Plan- och byggprojekt och rubriken Planer öppna för 
synpunkter. Vi hann inte gå igenom dessa under träffen, finns intresse att 
skriva hör av er till OT. 

 

- Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken. Samråd. Yttrande senast 
2019-05-22 

 

- Kviberg - Bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan. Samråd. Yttrande 
senast 2019-05-31. 

 

- Näset - Ändring av detaljplan vid Södra Breviksvägen. Samråd. Yttrande 
senast 2019-06-05. 

 

3.4. Pågående planärenden  
- Gunnilse - Fastighet Angered 26:1 mflr – Deponi. Samråd. Yttrande senast 

2019-05-08. Underlag finns i driven. Ej inlämnat. 
 

3.5. Inlämnade planärenden  

https://drive.google.com/drive/folders/1N_JKK_gtnYIJJp8NS5Vv9ap6RRWquLI-?usp=sharing
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgb6kUD95vEmRu4Ghl4mht4WZk7mBo4-3s7GZt7mZt4-5vrB-lH6UQVF-Vmp2SWZKfqRTn6GJsYGqgaGpvoFuRFVIY6KigAgBnBJ/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0656QCP14==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0305QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwNvE30wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIyPBOo3jzcxcjcw9DIx9LYwczI3cPTxdjY28zY38_Yx1w_Wj9KPKskPSExP1Y8sLkksKgEzC3JDI6pCHBUBzz1X8g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0433QCP13==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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- Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen 
(station och torn) och Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra 
Ramberget och Wieselgrensplatsen. 

KLAR 

- Ny översiktsplan för Göteborg. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26. KLAR 
- Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag 

Hammarskjöldsleden. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26. 
KLAR 

4. STRATEGI   

- Göra en förenklad kortversion av strategin. Utkast presenteras av OT och RJ. 
De närvarande tycker det ser bra ut. Studiefrämjandet kollar på utskrifter. 

OT/RJ 

- Nyhetsbrev och sociala medier om att strategin är färdig. Kommer med 
nyhetsbrevet i juni. 

KLAR 

- Nyhetsbrev och sociala medier om våra delstrategier, presentera en 
delstrategi per månad. 

OT 

- Trycka upp strategin i papperskopior. OT frågar om kostnaden mot styrelsens 
AU sedan ber RJ Majornas tryckeri att skriva ut. 

OT/RJ 

- Kontakta politikerna. Steg 1, skicka mail (och papperskopia) till aktuella 
nämnderna, steg 2 efterfråga möte. Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, 
Kretslopp och vattennämnden, Miljö- och klimatnämnden, Nämnden för 
konsument- och medborgarservice, Park- och naturnämnden och 
Trafiknämnden. 

OT 

- Kontakta tjänstemännen. Förvaltningarna. Tillvägagångsätt liknade ovan. OT 
- Kontakta Riks för intresse om att ta fram en nationell Stadsbyggnadsstrategi OT 

5 Handbok  

- Hann inte gå igenom handboken under denna träff, sparar punkten till nästa 
träff. Kolla gärna igenom handboken inför nästa månadsträff.  

 

- Utkast ligger här. Kolla gärna igenom för diskussion om strukturen, vad saknar 
vi? 

ALLA 

- Övergripande struktur. OT 
- Talerätten, Verktyg, Handlingsplan (hur uppnår vi de 10 delstrategierna), Om 

planprocessen, Referenser. 
 

- Bilaga – Checklista för detaljplaner. Flytta över riktvärden från handboken till 
checklista. Ligger i samma mapp som handboken. 

 

6. Grönplan  

- Överför kunskap från Yttrande från Översiktsplanen, t.ex. brister, gröna 
kopplingar, m.m. Hann inte gå igenom denna träff. 

 

7. ÖVRIGT  

- Undersök Göteborgsförslaget, vad innebär det? Ev. utvärdera t.ex. vilka JL 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLBjtowEP2VXrjGTojibG8JEqgELbRQLcll5dgDuCS25ThE2g_rD_THasMiymq7a1my5s17b2ZsowptUSXpSeypFUrSxsVllTyvwvn3NA8zvJw9TPG3TbGaPhaLJS5i9PQZoXJp_J-V4Vf9Wzj_EeVjjGfL6Kz_wL50evIcRzMczuOwSJOc4GxRTMZJQZJiQdAaVajq-roVdg3UsAMqu_O5U6b1OUlbQOX6z-_jF23ULzhaj3JgggNfUMm5MMCsODmWz-iGykxrcLdTKumR3tSeBidolG5B2mvCU3OjjiCvSN2LhnePalj5UszeLCeq1Q1Y4Feq0iCnyjj8Yumx5r6dWxVv-W8sgS8Z6_X5HVdghOIXh8vsay5vlbtJb8ybrjeG7gS7IhfRVEDjXBoh3bj0bpozcY4qUbfBwNoAB2MSJSQOSfxASJpExP-kTNbjdI8qAzswYILeuA92sFZ3X0d4hIdhCICpTtBAmf0Ivyc5qM6i7T0T6fbn9mUD9cu7e9c-pV32F-JKR4E!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0741QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZFbboMwEEW30h3YeYiknxApUQMKtFA18BMZPGldwLaMoUoW0qV0A9lYbdIoTdQHsoR85t47w4AytEYZJx17JpoJTipzTzNnEw2W91Nv4OJwcTvHd4kfzVd-EGJ_jJ7-E2SmjH95XPzlv8bew9AbYbwIh73_j_jU-Ceb8XCBB8vxwJ863gS7gT8bOf7E8YMJilGGsqbNa6ZjIKp4QWnTv7dC1bbGSQ0ojQ8f5Y1U4hVKbSmFglGgAeGUMgWFZp1R2YqsCHelBLOdVPBeyxoDd8lOGknFGk0sbVVuzdBBJWQNXJ_kNsBTogR-InnLKtqsxFtkByj0udFM1LICDfQkFRL4XCjDj5GWVZdDnrvYyO93DjQsilb2fzcCxQQ9Jhw3ElN-7tzMWqWupk4U2bLiRI6mOYPKpBzeO1ANK7VdxeVH9XpZP673CeT7n0_6CVuSWRY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0199QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhv8MYUetQptU8AlPpgv4IutlRGn2aVp0pzvdk5blKF3lHFyYBvSMMFJqes0s1exNX-eeJaLo9mjj5-WQewvgjDCwRi9_SfINI1_WS7-8t_D3svQG2E8i4YX_x_xqfY7q_Fwhq352AomtudgNwymIztw7CB0UIIylNVtXrEmAaKKLUrry7kWqjIcJxWgNDmf9gOpxA72jUEpFIwCDQmnlCkoGnbQKsPIknBXStCvkwpukFblRgYHKIWsgDc9YaSeEnvgPZK3rKT1QnzEplXRXCOnopIlNEB7qZDAfaE03kUarLwd59rFRH6vOdCoKFp5-ccYFBO0S-junlB-7VxPW6Xupl4qsmZFj3Qmn0GpU9bnk6I7HU0H2_NpU-fi5mIXj6xe349LyI8_bvfhE_ZHXyY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVHrboIwFH4V9wQtasD9BBPMhAgbLhv8MYUetQptU8AlPpgv4IutlRGn2aVp0pzvdk5blKF3lHFyYBvSMMFJqes0s1exNX-eeJaLo9mjj5-WQewvgjDCwRi9_SfINI1_WS7-8t_D3svQG2E8i4YX_x_xqfY7q_Fwhq352AomtudgNwymIztw7CB0UIIylNVtXrEmAaKKLUrry7kWqjIcJxWgNDmf9gOpxA72jUEpFIwCDQmnlCkoGnbQKsPIknBXStCvkwpukFblRgYHKIWsgDc9YaSeEnvgPZK3rKT1QnzEplXRXCOnopIlNEB7qZDAfaE03kUarLwd59rFRH6vOdCoKFp5-ccYFBO0S-junlB-7VxPW6Xupl4qsmZFj3Qmn0GpU9bnk6I7HU0H2_NpU-fi5mIXj6xe349LyI8_bvfhE_ZHXyY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://drive.google.com/drive/folders/1ZgDO52kaH41D2nvr0joBs_YteJTsqsOQ?usp=sharing
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Göteborgsförslag som har fått stort genomslag 
- Kan vi samarbeta med ansvariga från Naturskyddsföreningens kampanj 

”Operation - Rädda Bina”? Samarbete med andra intressegrupper? OT 
kommer genom sitt styrelseuppdrag utgå från Stadsplaneringsgruppens 
Strategi i samtal med andra intressegrupper. Bra för samverkan och 
synpunkter på vårt arbete.  

 

8.  AVSLUTNING  
- Skrivarträff onsdag 15/5 kl. 17.30–19.00 på Stadsbiblioteket vid fiket.  
- Nästa månadsträff är onsdag 12/6 - 2019, kl. 18-20.  

Maila OT om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
Fikansvarig nästa månadsträff: KW 
Fikansvarig kommande gånger: DL, IB, SN, RJ, ALR, OT 

 

- Vårens kommande månadsträffar: onsdag 3/7 
Höstens kommande månadsträffar: onsdag 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 4/12 

 

 
 
Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
ALR Ann-Louise Roldin 
AJ Axel Sjöberg 
BH Bosse Hermansson  
DG Dan Gall 
GG Gitte Gustafsson 
ID Isabella Dehner 
JL Jack Ljunggren 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
SO Sören Olsson 
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