
Här nedan följer en sammanfattning av senaste styrelsemötet. 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.  
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Sammanfattning av styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Göteborg  

7 maj 2020 

Närvarande:  

Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Ann-Marie Ljungberg, Viktoria Janovskis, Thomas Röstell, Lena 

Nilsson, Mats Andersson, Sebastian Thisted, Elin Winberg och Bo Jönsson.  

 

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Styrelsen har godkänt AUs förslag om kommande datum för möten:  

Styrelsemöte: 25 augusti, 21 september, 20 oktober, 19 november, 16 december, 19 

januari 2021, 17 februari 2021, 17 mars 2021. 

Årsmöte: 28 mars 2021. 

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i april. En del aktiviteter har blivit inställda på 

grund av rådande situation med pandemin Covid-19.  

Yttranden detaljplaner  

Stadsplaneringsgruppen har lämnat ett yttrande angående Detaljplan för Bostäder vid 

Kärleksstigen inom stadsdelen Styrsö. Stadsplaneringsgruppen var kritiska till 

detaljplanen då argumenten om påverkan på miljön var dåligt underbyggda.  

Potatisupproret.  

Styrelsen skriver under Potatisupproret som drivs av Omställningsnätverket.  

Samarbete med hyresgästföreningen 

Stadsplaneringsgruppen samarbetar med Hyresgästföreningen i frågor kring tillgång 

till natur, hållbara färdsätt och bevarande av naturmiljöer.  

Amundön 

Naturreservatet vid Amundön och Billdal är överklagat och det ligger för tillfället på 

Regeringens bord. Oskar skickar en skrivelse om vår ställning direkt till 

miljödepartementet, regeringen.  



Cykelkampanj  

Stadsplaneringsgruppen arbetar med en cykelkampanj. Det kommer att resultera i 

filmer som ska uppmärksamma dåliga cykelupplevelser och även nya bra upplevelser. 

Stadsplaneringsgruppen har gått ut till medlemmarna och bett om förslag på hur 

filmerna kan peppa de som redan cyklar.  

Aktivitet: Paddling vid Amundön  

Planerad aktivitet: paddling vid Amundön. Datum och information om anmälan 

kommer inom kort. 

Ekonomi  

Enligt budget.  

Kommande aktiviteter  

1. HMV-gruppen 200513. Förläng livet på dina kläder.  

2. Ängsgruppen 200606. Liekurs i Slottsskogen.   

Övrigt 

Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 är ute på remiss. Viktoria 

samordnar arbetet med att ta fram ett remissvar tillsammans med Oskar, Mats och 

Klimatgruppen.  


