Verksamhetsberättelse 2020
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Sammanfattning styrelsen
Pandemin har kraftigt påverkat stora delar av kretsens arbete under året. Vissa delar av det
planerade arbete har kunnat genomföras som planerat, medan andra behövt ställas om och vissa
delar har fått pausas. Vi har i detta, precis som samhället i övrigt, behövt ställa om till digitala
arbetssätt och mötesformer.
Styrelsen har under året haft fortsatt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i föreningen. Kretsen
har haft fortsatt stöd från en anställd verksamhetsutvecklare på 20 procents tjänst. Avlastningen har
inneburit att styrelsen i slutet av året initierat samverkan både med kranskommunerna i
Göteborgsregionen och med Stockholm och Malmö i ett storstadsnätverk. Båda initiativen har
bemötts mycket positivt och önskan om ökad samverkan är stor. I efterhand kan konstateras att det,
förutom den stabilitet i kretsens eget arbete som verksamhetsutvecklaren bidragit till, i stora delar är
övergången till digitala mötesformer som underlättat genomförandet av dessa initiativ. Tankarna på
stärkt samverkan har funnits i flera år, men har nu de realiserats då det är så enkelt att mötas genom
digitala mötesplattformar oavsett geografisk distans.
Styrelsen har också initierat dialog med länsförbundet Bohuslän samt Styrgruppen för Kansli Väst för
att hitta en gemensam lösning på hur Göteborgskretsen kan få tillgång till administrativt stöd på 20 40% med en långsiktigt hållbar ekonomisk situation. Även detta initiativ har bemötts positivt från både
länsförbund och styrgrupp och arbete med att hitta en lösning på frågan kommer att fortsätta under
2021.
Beslut togs av styrelsen att skjuta upp årsmötet, som var planerat till den 29 mars, trots att detta
innebar stadgebrott. Dialog hölls kontinuerligt med riksföreningen i frågan för att bl.a. säkra
återbäringen. Förhoppningen var att kunna hålla ett fysiskt årsmöte innan sommaren, men den
planen fick överges och istället höll vi en digital stämma med hjälp av Kansli Väst i oktober.
Intressegrupperna har som vanligt drivit huvuddelen av kretsens arbete. Delar av verksamheten har
kunnat genomföras och ni kan läsa mer om detta under respektive intressegrupp längre ner. Aktiva
grupper har under året varit Handla Miljövänligt gruppen, Havnätverket Väst, Klimatgruppen,
Stadsplaneringsgruppen och Ängsgruppen. Kretsen har också, med stöd av Kansli Väst, aktiva
grupper inom föreningens barnverksamhet, Natursnokarna.

Miljövinster under året
Under denna rubrik vill vi lyfta fram särskilda framgångar under året. Därmed har vi inte för avsikt att
förminska alla andra insatser och vi avser att utveckla denna rubrik till kommande år.
•
•

•

Genom en mailkampanj till politiker, opinionsbildning och brev till regeringen lyckades vi bidra
till att regeringen avslog överklagande av bildandet av naturreservatet Stora Amundö och
Billdals skärgård vilket innebär att naturreservatet vid Stora Amundön blir kvar!
I förslaget till den nya översiktsplanen är förslaget av en stor väg mellan Bergsjön och
Eriksbo, rakt över den värdefulla naturmiljön längs Lärjeån, borttagen. Ett område som
dessutom är mycket populärt som promenadstråk. En stor vinst för klimatet, miljön och
friluftslivet!
Detaljplanen vid Vågnedalsvägen i Billdals upphävdes av Mark- och miljödomstolen, detta
efter bland annat stor påtryckning av närboende och där vi bidrog med vår kritiska ställning i
samråds- och granskningsskedet. Skogen i området räddades och stadsutglesning undveks,
en viktig delseger! Nu är arbetet med en ny detaljplan påbörjat och vi kommer bevaka frågan
nära.
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Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av 11 ordinarie ledamöter.
På årsmötet den 4 oktober valdes:
• Lena Nilsson, ordförande, omval, 1 år
• Mats Andersson, omval, 2 år
• Thomas Röstell, omval, 2år
• Elin Winberg, nyval, 2 år
Sedan tidigare var följande personer valda på 2 år (för perioden mars 2019 – mars 2021):
• Jan Gustafsson, omval, 2 år
• Bo Jönson, omval, 2 år
• Sebastian Thisted, omval, 2 år
• Anders Johnard, nyval, 2 år
• Ann-Marie Ljungberg, nyval, 2 år
• Oskar Tagesson, nyval, 2 år
• Viktoria Janovskis, nyval, 2 år
Avgående ur styrelsen under året:
• Anders Ridderström, omvald 2 år 2018
• Viktoria Janovskis
11 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 15/1, 20/2, 9/3, 14/4, 7/5, 3/6, 25/8, 21/9, 20/10,
19/11, 16/12, samt årsmötet som hölls 4/10

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
• Christina (Chris) Moberg (sammankallande), omval
• Anders Malmsten, omval
• Camilla Wenke, omval
• Joel Karlberg, omval
Revisorer har varit:
• Johan Grudemo, omval
• Peter Andersson, nyval (tidigare suppleant)
• Tilda Sandin, (suppleant), nyval
• Anna Wysocki (suppleant), nyval

Representation
•
•
•

Länsförbundet i Bohuslän: Lena Nilsson har varit vald representant med rösträtt. Indirekt
representation har också funnits i form av Bo Jönson som kassör i länsförbundet.
Styrgruppen Kansli Väst: Bo Jönson och Jan Gustafsson
Studiefrämjandet Väst: Bo Jönson har under året varit ordinarie ledamot i Studiefrämjandet
Västs styrelse som representant för Naturskyddsföreningen.

Övrig representation
• Bo Jönson har under året varit skattmästare i Naturskyddsföreningens riksstyrelse
• Lena Nilsson har under året varit ordförande i Naturskyddsföreningens riksvalberedning
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Samverkan
Samverkan Göteborgsregionen
Styrelsen i Göteborgskretsen har under slutet av året kontaktat grannkretsarna för att undersöka
intresset för ett forum med syfte att öka samverkan. Genom att lära känna varandra och ha ett
etablerat mötesforum är tanken att dels snabbt kunna starta samarbete vid aktuella planer och
infrastruktursatsningar som går över kommungränser, dels att tillsammans ta fram strategiska planer
och kampanjer för att stärka regionen. Ett inledande möte hölls i december, med Göteborg som
sammankallande och arbetet med att besluta om syften och former kommer att fortsätta under 2021.
Forumet är tänkt att fungera som ett komplement till de båda berörda länsförbunden Bohuslän och
Halland. Inbjudna kretsar är hittills: Kungälv, Ale, Öckeröarna, Härryda, Partille, Lerum, Mölndal och
Kungsbacka.
Storstadskretssamverkan
Styrelsen i Göteborgskretsen har under året även tagit initiativ till ett forum för
storstadskretssamverkan genom att kontakta Stockholms- och Malmökretsen. Två möten hölls under
året och beslut togs att samverka genom att med jämna intervall hålla digitala möten. Syftet är att
stämma av de utmaningar och frågeställningar som är specifika för kretsar med många medlemmar
och aktiva vilket innebär särskilda utmaningar som t.ex. något högre omsättningstakt på både
förtroendevalda och aktiva. Även andra typer av utmaningar i kretsar med huvudsaklig stadskaraktär
kan komma att behandlas. Beslut togs att under 2021 även bjuda in Uppsala och Lund eftersom
samverkan då omfattar alla kretsar i Sverige med 5 000 medlemmar eller fler.

Medlemmar
Medlemsantalet för 2020 var 15 818 varav 6 508 familjemedlemmar. Motsvarande siffra för 2019 var
15 811 varav 6 508 var familjemedlemmar. De tidigare årens trend med ökning av antalet medlemmar
har alltså stagnerat. Detta kan troligtvis förklaras med att värvarnas arbete pausats pga. pandemin.
Styrelsen har under året tagit initiativ till satsningen ”Medlemsresan”. Syftet är att fånga upp nya
medlemmar genom kontakt för att presentera kretsens verksamhet och höra om de vill engagera sig
inom kretsen. Arbetet startades genom dialog med rikskansliet för att förstå hur processen för en
nybliven medlem fungerar. Riksföreningen försöker ringa upp alla nya medlemmar och de kommer
under 2021, som nationell pilot, fråga nyblivna medlemmar i Göteborgskretsen om de vill ha kontakt
med något från kretsen och kanske engagera sig. Om de svarar ja på det så kommer några från
kretsen att ringa upp och presentera vad vi gör och om det finns några praktiska aktiviteter som de
kan engagera sig i direkt eller presentera intressegrupperna om de vill engagera sig mera långsiktigt.

Anställning
Styrelsen har, som nämnts, en verksamhetsutvecklare till kretsen i Göteborg anställd på 20 % sedan
september 2018. Ordförande är arbetsgivare och vice ordförande arbetsledare. Studiefrämjandet
stödjer oss med löneadministration och liknande. Anställningens placering är i föreningens lokaler
genom delat kontor med verksamhetsutvecklaren för Kansli Väst. På grund av pandemin har det
mesta arbete under året genomförts hemifrån.

Ekonomi
Föreningens resultat för verksamhetsåret 2020 och ekonomiska ställning 2020-12-31 framgår av
bifogad ekonomisk berättelse.
Styrelsen har under åren sedan verksamhetsutvecklaren anställdes 2018 budgeterat med underskott
då lönen för 20 procents tjänst motsvarar 65% av återbäringen. Styrelsen har ansett att detta har varit
hållbart några år då vi åren innan inte använde hela återbäringen och därför fick ett ökat eget kapital.
Dock är det styrelsens ansvar att se till att ekonomin är långsiktigt hållbar och därför har vi initierat
dialog med länsförbundet Bohuslän samt Styrgruppen för Kansli Väst för att hitta en gemensam
lösning på hur Göteborgskretsen kan få tillgång till administrativt stöd på 20 - 40% med en långsiktigt
hållbar ekonomisk situation. Kontakten har bemötts positivt från både länsförbund och styrgrupp och
3

det finns en förståelse för att en krets av Göteborgs storlek behöver ha tillgång till administrativt stöd
för att kunna bedriva ett robust arbete över tid, även om grunden i engagemanget är ideellt.
Länsförbundet har behandlat frågan på ett styrelsemöte och beslöt att utse länsförbundets
representant i styrgruppen för Kansli Väst att ta med frågan dit. Styrgruppen har också förstärkt
genom vice ordförande i Göteborg Jan Gustafsson. En arbetsgrupp har utsetts att tillsammans arbeta
fram ett förslag på långsiktig lösning under 2021.

Infrastruktur för möten
Lokal
Föreningen hyr del i lokaler på Första Långgatan 28 B tillsammans med Handla miljövänligt-kansliet,
riksföreningens värvare, Kansli Väst och Göteborgskretsens verksamhetsutvecklare. Hyran omfattar
tillgång till två mötesrum kvällstid samt pentry. Under året har dock lokalen inte använts mer än det
första kvartalet p.g.a. pandemin.
Systemstöd för digitala möten
Möten för styrelsen och styrelsens arbetsutskott har genomförts på Zoom sedan i våras. Gruppernas
möten har genomförts på digitala plattformar som antingen varit tillgängliga för de sammankallande
genom vederbörandes anställning alt genom Zoom-licenser för föreningsändamål. Styrelsen har varit
behjälplig med stöd till grupperna vid behov. Dialog har hållits med rikskansliet som erbjudit Teamstillgång genom Office 365, men lösningen har inte gått att praktisera under året.

Skrivelser
Kretsen har fått följande skrivelser publicerade under året:
• Bygg inte bort de få kvarvarande grönytorna i Göteborg, GP, 2020-09-11
• Skeppsborgaraget är som att kasta pengar rakt i älven, GT, 2020-10-06
• En Lindholmsbro bör ha plats för gång och cykel, GT, 2020-11-02
• Omtag krävs av Göteborgs miljöpolitik. Samarbete med Hyresgästföreningen. ETC Göteborg
2020-11-25
• Dumpning gör kvoter meningslösa, ETC Göteborg, 2020-11-27
Yttranden
Föreningen har under året lämnat in följande yttranden på detaljplaner genom
Stadsplaneringsgruppen
• Lunden – Bostäder vid Karlagatan – Detaljplan Granskning
2020-01-14
• Järnbrott – Stadsutveckling nordväst om Järnbrottmotet del 2 – Detaljplan Samråd
2020-01-15
• Centralområdet – Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken – Detaljplan
Samråd
2020-03-31
• Brännö – Bostäder vid Kärleksstigen – Detaljplan Utställning
2020-04-22
• Landala – Bostäder vid Karl Gustavsgatan – Detaljplan Granskning
2020-07-28
• Landala – Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset – Detaljplan Samråd
2020-09-08
• Gullbergsvass – Drivmedelsanläggning vid Falutorget – Detaljplan Samråd
2020-11-03
• Skanstorget – Samråd Planeringsbesked
2020-12-22
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Övrigt yttrande
Föreningen har under året lämnat in följande övriga skrivelser och yttranden av styrelsen och/eller
intressegrupper
• Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård – Inlaga till försvar – Regeringen
2020-05-29
• Samråd-vattenverksamhet-och-dispenspansökan-Skandiaporten_Naturskyddsföreningen-iGöteborg 2020-03-02
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 – Synpunkter på remissversion
2020-08-31
• Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021-2025 – Synpunkter på remissversion
2020-09-30
• Översiktsplan – Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken – Utställning
2020-10-20
• Lindholmsförbindelsen_Naturskyddsföreningen-i-Göteborg
2020-10-30
• Stambanan Göteborg Borås – Samråd 1 Lokaliseringsutredning
2020-11-06

Kaprifolen och Stinknävan
Kretsen har ett positivt miljöpris, Kaprifolpriset och en negativ utmärkelse, Stinknävan där
medlemmarna uppmanas att nominera förslag. Styrelsen beslutar om pristagare och vinnare
tillkännages på årsmötet. Priset delas ut för insatser föregående år.
Styrelsen beslutade att tilldela 2019 års Kaprifolpris till Fritidsbanken i Västra Frölunda. Då årsmötet
sköts fram pga. pandemin och sedan hölls digitalt i oktober har priset inte överlämnats fysiskt än. En
digital överlämning planeras att genomföras samtidigt som 2020 års vinnare tillkännages under
årsmötet i mars 2021.
Styrelsen beslutade att inte dela ut Stinknävan avseende 2019.

Projekt
Frölunda Kulturhus
2017 fick Naturskyddsföreningen I Göteborg en förfrågan från Chalmeristernas nollnings-kommitté om
vi ville vara mottagare av 2017 års nollnings-insamling. Pengarna ska användas för byggande av
solceller.
Vi har nu i samarbete med Göteborgs Lokalförvaltning planerat och håller på att genomföra ett stort
projekt på Frölunda Kulturhus tak. Där ska det bland annat byggas en sol-cellspark, sättas upp bisamhällen, bygga ängar och troligen även jordlotter där Göteborg-kretsen kommer att bidra med våra
kunskaper. Projektet blev under året i det närmaste klart.

Aktiviteter
Inspelningsutrustning
Den inspelningsutrustning vi har införskaffat används för att spela in föredrag och liknande för att
lättare sprida information om vad vi gör i olika sociala kanaler.
Korta filmer har också spelats in med intressegrupperna och styrelsen med en kort beskrivning av vad
som hänt under året, detta som komplement till den skrivna verksamhetsberättelsen. Filmerna finns
publicerade på hemsidan. Arbetet genomförs av vår verksamhetsutvecklare.
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Motion till riksstämman
Styrelsen har genom stadsplaneringsgruppen lämnat in en motion till riksstämman i juni 2020 ang
Hållbara Städer med mål om att Naturskyddsföreningen på riksnivå på sikt ska ta fram en nationell
stadsplaneringsstrategi. Motionen kommer att behandlas på den framflyttade stämman 2021.

Ideella traineer
De projekt som planerats inom Naturskyddsföreningens nationella traineeprogram av traineerna
knutna till Göteborgskretsens verksamhet under perioden hösten 2019 - våren 2020 att genomföras
under våren 2020 omöjliggjordes tyvärr av pandemin. Planerat var studiebesök och rundvandring på
Göteborgsoperan för att få information om Operans miljöengagemang samt stadsvandringar i
Göteborgs stadskärna för att medvetandegöra invånarna i staden om planerade förändringar som
tydliggörs i Göteborgs stads översiktsplan.
Under våren antogs två nya sökande från Göteborg till det nationella ideella traineeprogrammet
hösten 2020 - våren 2021. Alla traineer bor i Göteborg och är väldigt intresserade av att engagera sig
lokalt. Avsikten är att de ska lära känna Naturskyddsföreningen och då särskilt Gbg-kretsen.
Traineerna ska därför planera och genomföra var sitt projekt i samarbete med kretsen. Projekten
kommer att genomföras under våren 2020.
En av traineerna ska genomföra ett projekt som handlar om att anordna ett internationellt
nätverksmöte med hav- och vatteninriktade föreningar/organisationer utanför Sverige. En annan av
traineerna ska göra en Quiz om ”Fossil framtid: Hur påverkar våra pensioner klimatet?

Kommunikation
Våra mest använda kommunikationskanaler är Hemsidan, e-nyhetsbrevet, Facebook och Instagram.
Hemsidan
På kretsens hemsida, ”goteborg.naturskyddsforeningen.se”, 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”.
E- nyhetsbrev
E-nyhetsbrevet går varje månad ut till de ca 6 500 mailadresser till våra medlemmar som finns i
medlemsregistret. Utskicken av E-nyhetsbrevet görs av Verksamhetsutvecklaren.
Facebook
Kretsens Facebooksida, Naturskyddsförening i Göteborg, har drygt 4 7500 följare, vilket är en ökning
med 350 sedan föregående år. Inläggen brukar nå mellan 700–1000 personer men vissa har nått
ännu fler.
Topplista över de 5 inläggen med bäst räckvidd:
1. 2020-03-29, över 5300 personer, Rockström kommenterar.
2. 2020-04-17 4800 pers. Cykelkampanj - vill du...
3. 2020-10-13 4100 pers. Naturreservat
4. 2020-05-27 3100 pers. Göteborg Direkt
5. 2020-04-08 2900 pers. As the lockdown...
Några av grupperna har egna Facebooksidor och en grupp för aktiva i föreningen finns för att öka
kommunikationen mellan olika delar av kretsen.
Instagram
Stadsplaneringsgruppen är aktiva på kretsens Instagramkonto: gbgnaturskyddsforeningen.
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Intressegrupper
Handla miljövänligt-gruppen
Förläng livet på dina kläder
Vi genomförde en gång av förläng livet på dina kläder på Stadsbiblioteket i februari, där 18 personer
kom och fick hjälp att laga eller sy om sina favoriter.
Hållbart resande
I samverkan med Världskulturmuseet och Human Nature genomfördes em föreläsning om hållbart
resande med Linda Vismer som bloggar om resande och Marielle Aspevall från Bra Miljöval. Runt 50
besökare.
Pocket- och sticklingbyte
Under våren så genomfördes ett pocket- och sticklingsbyte utomhus i tält i samverkan med
Naturhistoriska, Trots spöregn så kom runt 20 besökare.
Regional upptakt
Årets regionala upptakt var i digital i början av september och temat var även i år fixa grejen och ta
vara på det vi har. Det var flera göteborgare som deltog på de olika tillfällena.
Workshop delande stad
Deltog på en workshop om delande stad som anordnades av Göteborgs stad. Här skulle grupper
fundera och komma på kreativa lösningar hur det skulle gå att få till mer delande/återanvändning i t ex
Nordstan.
Miljövänliga veckan
Under Miljövänliga veckan genomfördes ett leksaksbyte ihop med Naturhistoriska utomhus. Ett 15-tal
besökare bytte leksaker.

Havsnätverket Väst
Havsnätverket Väst pausade verksamheten under 2019 pga. avgående aktiva och har under 2020
startats om på initiativ av representanter i styrelsen.
Havsnätverket har under året genomfört två kustvandringar och sett på flora samt undersökt stranden
närmast under ytan och vegetationen där.
Hösten 2020 startades också en läsecirkel med fem deltagare som träffas via Zoom en gång i veckan
för att diskutera företrädesvis fackböcker om havet.

Klimatgruppen
Sammanfattning
I likhet med hela Naturskyddsföreningen har klimatgruppens verksamhet påverkats kraftigt av Corona
pandemin och den sociala distanseringen, möten har fått skötas virtuellt och publika evenemang har
fått ställas in. Trots det har aktivitetsnivån varit hög och våra möten flitigt besökta.

Mötes- och medlemsstatistik
Gruppen har under 2020 hållit 13 möten med en genomsnittlig närvaro på 9.2 personer/möte
(motsvarande siffra för 2018 var 10.4). Närvaron har varit ganska jämnt fördelad över året.
Genomsnittlig närvaro per medlem har varit 4.1 möten (jämfört med 2,6 år 2019) och 8 medlemmar
har deltagit i mer än hälften av årets möten. Sammanlagt har 29 olika personer deltagit i mötena
under året.
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Pga. Corona pandemin har alla utom årets två första möten hållits via Zoom. Detta har på det hela
taget fungerat oväntat väl.
Gruppens epostlista omfattar i dagsläget 130 namn (en ökning med 5 namn under året) och vår
Facebook-grupp, "Klimatgruppen i Göteborg (Naturskyddsföreningen)", har 530 medlemmar (en
ökning med 47 namn under året).

Genomförda aktiviteter
•
•
•
•

•
•
•

Bokcirkel om klimatpsykologi i samarbete med Studiefrämjandet.
Medlemmar i gruppen har gjort inspel till Riks kampanj Hela Sverige ställer om.
En arbetsgrupp inom klimatgruppen har utarbetat svar på klimatdelen av remissförslaget till
uppdaterat miljö- och klimatprogram för Göteborgs stad.
För att väcka opinion mot planerna på ett P-garage vid Skeppsbron har vi skrivit en
debattartikel i GT och ordnat en manifestation med flygbladsutdelning vid Stenpiren den 8/10.
I samband med detta gavs också en intervju i ETC om Naturskyddsföreningens inställning till
garagebygget.
Arbetsgruppen för kommunal politikerhearing har arbetat med förberedelser för hearingen,
som var planerad till 28/4 men tyvärr blev uppskjuten pga. pandemin.
Samarbete med Svenska Kyrkan i Västra Frölunda pastorat. Pastoratet har startat ett
klimatprojekt och medlemmar från klimatgruppen har varit med och stöttat. Ett liknande
projekt är nu på gång på stiftsnivå.
Politikerdialog med Toni Orsulic (m), Trafiknämndens ordförande, om klimataspekter av
Göteborgs trafikpolitik.

Miniseminarier under året
•
•
•
•
•
•
•

Bo G Eriksson berättar om sitt göteborgsförslag ”Hantera klimatnödläge”
Folke Bohlin, klimatgruppsmedlem och tidigare verksam på Institutionen för skogens
produkter, SLU, berättar om Biobränslen.
Mathilda Edlund och Kristofer Palmestål, miljöutredare på Göteborgs stads miljöförvaltning,
ger en presentation om remissversionen av det uppdaterade miljö- och klimatprogrammet för
staden
Caroline Westblom, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli, ger en
presentation om regeringens klimathandlingsplan och föreningens synpunkter på den.
Malin Månsson, cykelspecialist på Göteborgs stads trafikkontor, berättar och svarar på frågor
om stadens cykelpolitik.
Ingrid Blidberg och Lisa Åkesson från klimatgruppens arbetsgrupp för politikerhearing berättar
om sitt projekt.
Frances Sprei, docent i hållbar mobilitet vid Chalmers, berättar om sin forskning kring hur vi
kan styra transporterna bort från fossildrivna privatbilar.

Utvärdering av föregående verksamhetsplan
Som redan nämnts har coronapandemin tvingat oss att ställa in planerade aktiviteter och byta
arbetssätt. Många delar av verksamhetsplanen för 2020 har därför fått överges eller ändras. Trots det
har vi lyckats hålla verksamheten igång och också utfört flera av de projekt vi avsåg att genomföra, t
ex remissvaret på det kommunala miljöprogrammet.

Stadsplaneringsgruppen
Sammanfattning
Stadsplaneringsgruppen har under året varit mycket aktiv trots rådande omständigheter. Vi har
fortsatt hålla våra månadsträffar och föredrag men har lyckats ställa om till digitalt format. För detta
har vi använt dels Google Meet och dels Zoom. Vi har haft några möten där medlemmar både kunnat
delta fysiskt och digitalt.
Gruppen arbetar nu mer aktivt med den yttre kommunikationen genom sociala medier, framförallt
Instagram då vi har fått en ny medlem som tycker detta är roligt. Vi har under året också börjat
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använda oss av Slack för en mer effektiv, transparent och effektiv inre kommunikation. Vi har
presenterat vår strategi för en grön, artrik och hållbar stad för politiker och näringslivet, både fysiskt
och på länk.
Stadsplaneringsgruppen har fortsatt skriva många yttranden och har under 2020 lämnat in 8
yttranden på detaljplaner, ett yttrande på fördjupad översiktsplan, ett yttrande på infrastrukturprojekt
samt varit delaktig i yttrande på Trafikförsörjningsprogram och nytt Miljö- och klimatprogram. Vi har
även skrivit till regeringen angående Stora Amundön och bidragit till att området nu äntligen blir
naturreservat. (Totalt 13 yttranden). Gruppen har haft tre föredrag, två workshops och två platsbesök.
Ett samarbete med Hyresgästföreningen har inletts under året samt har vi haft dialog med
Ornitologiska föreningen, Sportfiskarna samt angränsande lokala kretsar inom
Naturskyddsföreningen.
Det är runt 9 personer på månadsträffarna (2019: 8 personer, 2018: 7 personer, 2017: 4–5 personer).
I maillistan är det 98 personer (2019: 68 personer, 2018: 43 personer, 2017: 21 personer).
Sammankallande är Oskar Tagesson. Gruppen kommunicerar genom mail och Slack.

Genomförda aktiviteter
Månadsträffar
Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt ca en gång i månaden. 2020 var det 13 månadsträffar.
Stort fokus har varit på detaljplaner och program samt kampanjer. Träffarna har till stor del hållits
digitalt.
Skrivarträffar
Mellan måndagsträffarna har det ett par gånger varit skrivarträffar för att sitta tillsammans med något
aktuellt planärende. Dessa har under året utvecklats till digitala träffar med projektgrupper.
Yttrande
Vi har lämnat in totalt 13 yttranden (2019: 10 st., 2018: 6 st.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunden - Bostäder vid Karlagatan - Detaljplan Granskning. 2020-01-14
Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2 - Detaljplan samråd. 2020-0115
Centralområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken - Detaljplan samråd.
2020-03-31
Brännö - Bostäder vid Kärleksstigen - Detaljplan Utställning. 2020-04-22
Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård - Inlaga till försvar till Regeringen. 202005-29
Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan - Detaljplan Granskning. 2020-07-28
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 - Synpunkter på remissversionen (I
samarbete med styrelsen och andra intressegrupper). 2020-08-31
Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset - Detaljplan Samråd. 2020-0908
Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2021–2025 - Synpunkter på remissversionen. (I
samarbete med styrelsen och andra intressegrupper). 2020-09-30
Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken - Utställning. 2020-10-20
Gullbergsvass - Drivmedelsanläggning vid Falutorget - Detaljplan samråd. 2020-11-03
Stambana Göteborg Borås - Samråd 1 Lokaliseringsutredning. 2020-11-06
Skanstorget - Samråd Planeringsbesked. 2020-12-22

Föredrag/workshops
• 25/2 Föredrag - Grönbo Ekoby. 63 deltagare
• 5/3 Föredrag - Göteborg Kan Grönare. ca 25 personer.
• 30/9 Föredrag & workshop - Grön infrastruktur. Digitalt. 17 personer deltog och ca 90
personer kollade på Facebook.
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•
•

25/11 Workshop Verksamhetsplan. Andra året i rad som vi har en workshop för att
tillsammans ta fram vad vi ska satsa på kommande år. I år använde vi oss av den digitala
plattformen, Miro.
16/12 Workshop Nationalstadspark. Digitalt. 7 personer deltog.

Platsbesök
• 5/5 Cykeltur längs med Säröleden. Kolla på exploatering med tanke på strandskydd. 5
deltagare
• 7/6 Platsbesök Vågnedalsvägen. 4 deltagare
Kampanjer
• Göteborg Kan Grönare - Del 2 - Hotade naturområden. Kampanjen lyfter hotade
naturområden i den nya översiktsplanen och lyfter gruppens synpunkter på översiktsplanen.
Den pågick i december.
• Cykelkampanj - Förberedelser, bl.a. filmning. Kampanjen kommer lanseras under 2020.
Samtal/Panelsamtal
• 22/9 Presentera strategi för en grön, artrik och hållbar stad. Miljö- och klimatnämnden
• 6/10 Presentera strategi för en grön, artrik och hållbar stad. Park och naturnämnden
Debattartiklar och pressmeddelande
• Debattartikel - Bygg inte bort de få kvarvarande grönytorna i Göteborg. GP 2020-09-11
• Debattartikel - En Lindholmsbro bör ha plats för gång och cykel. GT 2020-11-02
• Debattartikel - Omtag krävs av Göteborgs miljöpolitik. Samarbete med Hyresgästföreningen.
ETC Göteborg 2020-11-25
Grönkartan
Vi har under börjat vidareutveckla vår grönkarta till en digital grönkarta med hjälp av GIS. Denna
kommer fungera som hjälpmedel för att se var konflikter finns mellan exploatering och naturvärden
samt vilka planärenden vi ska prioritera att yttra oss på.
Fira och sommaravslutning
Inför sommaren avslutade vi med att ses utomhus för att fira vårt arbete och bara umgås.
Kommunikation
Vi skriver om event i nyhetsbrevet, når ca 230 personer i inlägg på Instagram och mellan 600–4 000
(genomsnitt 1200) personer i inlägg på Facebook. Louise Ringeby sköter Instagram och publicerar
kampanjer samtidigt på Facebook. Vi har börjat kommunicera yttranden och debattartiklar mer på
Instagram samt visa vad vi gör i gruppen för inspiration.

Utvärdering
Vi har under året nått målet att bli mer aktiva i sociala medier och når ut till 230 personer på
Instagram och 600–4000 personer på Facebook vid inlägg. Antal som nås ut via mail är nu 98
personer, vilket är en ökning på ca 40 %. Naturskyddsföreningens riksstämma har blivit framskjutet
pga. pandemin så ingen omröstning av motionen har skett, men tyvärr avslår riksstyrelsen till stor del
motionen. Gruppen har anordnat ungefär lika många temakvällar och platsbesök som föregående år.
Det är en bra stämning i gruppen och intressegruppen fungerar som en bra studiecirkel. Arbetet med
grönkartan går framåt medan arbetet med handboken har stått ganska still. Workshop som underlag
för verksamhetsplan tillsammans med en utvärderingsenkät, som skickas ut i slutet på året, skapar
delaktighet och ger många bra idéer. Ansvarsområden har fördelats ut mer mellan aktiva i gruppen,
vilket underlättar arbetet för sammankallande. Det är mycket positivt att vi nu har en som ansvarar för
sociala medier i gruppen. Under kommande år hade det varit lärorikt att följa upp något planärende
och eventuellt överklaga om behovet finns.
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Ängsgruppen
Arbetet har bedrivits i enlighet med verksamhetsplanen för året.
Vi beräknar att intresset för det vi gör och många fler vill göra, kommer att innebära liknande
verksamhet som förra året. Önskvärt vore att vi skulle lyckas bilda en pensionärsliga som kunde göra
lite jobb under vardagar och dagtid under hela året.
Skändla äng behöver mer kärlek nu än tidigare och det vore ju toppen om vi kunde pyssla lite då och
då.
Annars räknar vi med att fortsätta "som vanligt" och trägen vinner- eller hur...!?

Natursnokarna
Maja Ryberg, verksamhetsutvecklare på Kansli Väst avsätter 20 % av sin tid till Natursnokarna inom
Kansli Västs område.
I juli 2020 anordnades ett regionalt Natursnoksläger på Härsjönäs lägergård utanför Lerum, 43
personer snokade tillsammans under tre dagar. Den planerade träffen för snokledare ställdes in på
grund av Coronarestriktioner.

Härmed avgiven verksamhetsberättelse lämnas av styrelsen i Naturskyddsföreningen i Göteborg.
Göteborg den 2021-02-17

Lena Nilsson
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