
Här nedan följer en sammanfattning av Styrelsemötet 16 september 2019. Framöver kommer ett 

sådant här dokument läggas ut efter varje möte. Syftet är att ge medlemmar en inblick i styrelsens 

arbete i Naturskyddsföreningen i Göteborg.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sammanfattning av styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Göteborg  

16 september 2019 

Närvarande: Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Thomas Röstell, Ann-Marie Ljungberg, Mats 

Andersson och Bo Jönsson.  

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet har godkänt kostnader för jubileet.  

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i augusti-september.  

Yttranden detaljplaner  

Inga yttranden sedan senaste mötet.  

60 års firandet 

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för firandet i sin nuvarande form med 

eventuella mindre tillägg. Styrelsen beslutar att dela ut materialet vi fått från Riks till 

nya medlemmar. 

Frölunda kulturhus  

Frölunda kulturhus kläs nu med solcellespaneler, sedumbelagt tak, en äng och 

offentliga terrasser. Projektet går framåt och nu är byggnadsfasen snart över. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg är medfinansiär av solcellspaneler. All el som 

produceras kommer användas till Frölunda kulturhus. Det ska stå klart till årsskiftet. 

Kretsen har även meddelat att vi kan vara projektledare för att få igång biodling, 

insektshotell, holkar mm som exempel på aktiviteter på taket. 

Föreläsning om Grön ekonomi  

Anton Grenholm har skrivit en bok om hållbarhet och vill komma och föreläsa på 

Ekocentrum. Styrelsen beslutar att vi står för resa och boende för 3000 kronor. 

Föreläsningen äger rum den 18e mars 2020.    

Kretskonferens ”Skogens värden”  

Konferens i Åkulla friluftsgård i Halland den 11-13 oktober om Skogens värden. 

Anmälan ska ske senast den 3e oktober.   



Kampanj: Göteborg kan grönare! 

Stadsplaneringsgruppen har tagit fram kampanjen Göteborg kan grönare som lyfter 

grön och hållbar stadsplanering. Kampanjen lanseras den 15 november. 

Strategin för en grön, artrik och hållbar stad  

Strategin för en grön, artrik och hållbar stad framtagen av stadsplaneringsgruppen är 

nu tryckt och ska delas ut till utvalda nämnder och förvaltningar i Göteborg stad. 

Ekonomi  

Ekonomin enligt budget.  

Kommande aktiviteter  

21 september: Stadsplaneringsgruppen. Naturbesök -Framtida naturrserervatet 

Lärjeåns dalgång. Vandring med Anders Malmsten.  

25 september: Handla miljövänligtgruppen. Slow fashion. Studiecirkeltillfälle nr 3. 

26 september: Handla miljövändligtgruppen. Leksaks- och pocketbyte. I samband med 

invigningen av Norra Hisingens nya stadsdelshus.  

Övriga frågor 

1. Cykeldemonstration 22 september.  

2. Möte med Miljöpartiet som vill få upp frågan om snabbtåg på agenda. Deltagare var bland 

andra Ingenjörer för miljön, representanter från MP och en medlem från klimatgruppen. 

Oskar från styrelsen och stadsplaneringsgruppen deltog och lyssnade.  

 


