Verksamhetsplan 2021
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Sammanfattning – fokus under året
Pandemin påverkar i hög grad planeringen av verksamhet och arbetet kommer att genomföras enligt
bästa förmåga under givna förutsättningar.
Styrelsens fokus kommer fortsatt att vara att utveckla den egna verksamheten och fortsätta att
utveckla samverkan som initierats under 2020, dels med kretsarna i Göteborgsregionen, dels med
storstadskretsarna. Kretsen har en verksamhetsutvecklare anställd motsvarande en 20 %-ig tjänst.
Nuvarande ekonomisk lösning där lönen tas från kretsens återbäring (motsvarar 65 %) ger ett
budgetunderskott och dialog med länsförbundet och styrgruppen för Kansli väst kommer att drivas
vidare under året, för att hitta en långsiktig lösning på tillgången på administrativt stöd för Göteborgs
kretsen.
Intressegrupperna kommer att arbeta vidare med sina respektive fokusområden och dessa planer
beskrivs nedan under rubriken Intressegrupper.

Om föreningen
Naturskyddsföreningen i Göteborg grundades 1959 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen
och ingår i länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Enligt stadgarna ska föreningen lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål och därmed i sin
verksamhet:
• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och
vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Föreningens organisation
Styrelse
Föreningens arbete leds av styrelsen, som också är ansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen har
möten ungefär 1 gång per månad.
Intressegrupper
En stor del av föreningens verksamhet sker i föreningens intressegrupper, där större eller mindre
grupper av medlemmar arbetar med en viss fråga eller ett område i de former man anser lämpligt. De
flesta grupper har regelbundna träffar. Många av de utåtriktade aktiviteter och medlemsaktiviteter som
föreningen gör arrangeras av intressegrupperna. Livaktiga intressegrupper är därför viktigt för
föreningen, även om det är naturligt att i en organisation som bygger på ideellt engagemang så
varierar aktiviteten i olika grupper över tiden.
En av styrelsens viktigaste uppgifter är därför att stödja och ge intressegrupperna bra förutsättningar
att verka. Detta inkluderar bland annat att erbjuda lokal/tekniskt systemstöd för möten och förvara
materiel, att en del av föreningens budget går direkt till gruppernas verksamhet, att gruppaktiva ska ha
goda förutsättningar att delta i läns/riksaktiviteter samt ge grupperna råd och stöd i hur man kan
organisera verksamheten. Styrelsen avser att ordna regelbundna utbildningar i föreningskunskap där
deltagarna får information om hur man kan engagera sig och hur föreningen är uppbyggd och fungerar
vilket har visat sig vara en bra introduktion och/eller stimulans till aktivt engagemang i föreningen.

Infrastruktur för möten
Lokal
Sedan 2017 hyr vi lokal på Första Långgatan 28B i riksföreningens Handla Miljövänligt-kontor. Vi har
ett kontorsrum som vår verksamhetsutvecklare delar med Kansli Väst (det kansli som är till för att
stödja de ideellt aktiva och som är gemensamt inom länsförbunden i Västra Götaland samt Halland).
Vi har också tillgång till möteslokal, pentry, förråd, skrivare mm. I och med detta är alla
Naturskyddsföreningens verksamheter i Göteborg samlade på ett ställe.
Systemstöd för digitala möten
Styrelsen bistår intressegrupperna med tillgång till systemstöd för att hålla digitala möten.
Representation inom Naturskyddsföreningen
Göteborgskretsen har utsett Lena Nilsson som representant i styrelsen för länsförbundet i Bohuslän.
Kretsen är indirekt representerad genom Bo Jönson, som är kassör i länsförbundet.
Jan Gustafsson har utsetts som styrelserepresentant i Kansli Väst. Bo Jönson sitter också med i
styrgruppen med ekonomisk kompetens. Jan ingår i arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till
långsiktig ekonomisk lösning på att Göteborgskretsen får tillgång till en administrativ resurs på 20 40%.
Samverkan inom Naturskyddsföreningen
Göteborgskretsen är sammankallande genom Lena Nilsson för Samverkan Göteborgsregionen som
omfattar grannkretsarna. Initiativ till forumet togs i slutet av 2020 och former och syfte kommer att
utvecklas 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.
Forum för Storstadskretssamverkan är på Göteborgs initiativ, bildat tillsammans med Stockholm och
Malmö. Uppsala och Lund kommer att bjudas in under 2021 för att gruppen ska omfatta alla kretsar
med 5 000 medlemmar eller fler. Göteborgskretsen representeras initialt av Lena Nilsson, men olika
representanter från kretsen kan vara aktuella beroende på fokusområde för diskussionerna. Arbetet är
under uppstart och arbetsformer och sakområden kommer att utkristalliseras under året.
Samarbeten med andra organisationer
En del av föreningens arbete sker i samverkan med Studiefrämjandet, som också bidrar med
finansiering/tjänster för studiecirklar och enskilda arrangemang, samt administrativt stöd till vår
anställda verksamhetsutvecklare. Föreningen strävar också efter att samarbeta med andra lokala
miljö- och naturvårdsorganisationer. Vi har sedan många år ett etablerat samarbete med
Naturhistoriska museet och samarbetar också med Botaniska trädgården. Ett samarbete är också
etablerat med Hyresgästföreningen.
Ekonomi
Föreningens största inkomstkälla är medlemsåterbäring från riksföreningen där en del av
medlemsavgiften fördelas till respektive lokalförening. I samband med större projekt söker föreningen
ekonomiska bidrag, ofta från riksföreningen, men även andra bidragsgivare. Föreningens största
utgifter är personalkostnad, lokalhyra, medlemsaktiviteter och andra öppna arrangemang,
intressegruppernas verksamhet, deltagande i läns- och riksaktiviteter samt egeninsats till projekt.
Ideella traineer
Under våren kommer de tre ideella traineerna från Göteborg att genomföra sina projektarbeten i
samarbete med kretsen. Projekten omfattar 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?

Kontinuerlig verksamhet
Medlemsaktiviteter
Föreningen önskar erbjuda medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter. Aktiviteterna är oftast öppna
för icke-medlemmar och är därmed en möjlighet att marknadsföra föreningen utåt och värva nya
medlemmar. En förutsättning för ett brett utbud av aktiviteter är att intressegrupperna är med och
arrangerar.
Remissvar, yttranden och skrivelser
En del av föreningens arbete för en bättre miljö är att yttra oss över förslag på detaljplaner från
kommunen. Styrelsen har yttranderätten men det praktiska arbetet bedrivs av Stadsplanegruppen.
Föreningen strävar också efter att ge inspel kring infrastrukturbyggen och att vara en aktiv part i
miljörättsärenden, detta arbete sker främst i styrelsen och övriga intressegrupper, som t. ex.
klimatgruppen.
Föreningen ska också söka nå ut med sitt budskap i media, t ex genom debattartiklar/insändare eller
pressmeddelande, när det bedöms finnas god chans till publicering. För detta ändamål har styrelsen
en blogg.

Intressegrupper
Handla miljövänligt gruppen
Även i år lär vara ett speciellt år så vi försöker få till det som går såhär i covidtider. Allt är under
förutsättning att det är Corona säkert.
Bytardag
Vi planerar att genomföra en bytardag den 17 april, utomhus u samverkan med antingen
Världskulturmuseet eller Naturhistoriska,
Studiecirkel klimatpsykologi
Under våren kör vi en digital cirkel utifrån boken klimatpsykologi och pratar om hur vi ser på beteende
och konsumtion.
Förläng livet på dina kläder
I samarbete med Stadsbiblioteket och deras skaparyta så kommer vi att köra workshopen Förläng livet
på dina kläder under året. Här kan man få hjälp med hur man kan laga eller sy om sina kläder istället
för att slänga.
Reparationskvällar
När det går att genomföra reparationskvällar ihop med Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet så
planerar vi att köra igång det på deras skaparyta. Vi har några volontärer till detta. Visst behov av att
skaffa verktyg finns.
Världsmiljödagen
Finns funderingar på att göra något under denna dag den 5 juni.
Sommaraktivitet med leksaksbiblioteket
Om leksaksbiblioteket får klartecken för sitt projekt att nå barn och föräldrar så gör vi i samverkan
aktiviteter utomhus som t ex ett leksaksbyte eller liknande.
Regional upptakt
Vi kommer att delta under årets regionala upptakt.

Studiecirkel
Inför miljövänliga veckan så kommer vi att träffas för att skapa oss mer kunskap om det nya temat
samt skapa någon form av utställning på detta tema att användas under miljövänliga veckan.
Miljövänliga veckan
Vi genomför någon eller några aktiviteter under miljövänliga veckan svårt att säga vad beroende på
hur det ser ut då.
Planeringsträffar
Vi kommer att träffas och planera vad vi vill göra med jämna mellanrum under året.

Klimatgruppen
Sammanfattning
Under 2021 vill vi idka dialog med ansvariga aktörer inom lokal och regional klimatpolitik, bidra till
upplysning och opinionsbildning i klimatfrågan, samt verka för förbättrad kommunikation och
samarbete mellan aktiva, Klimatnätverket och andra delar av Naturskyddsföreningen.
Gruppens mål
• Vår vision är att verka för en samhällsomställning i riktning mot klimatmässig hållbarhet lokalt,
nationellt och internationellt. Klimatgruppen kan välja att driva, delta i eller stödja alla sådana
projekt eller aktioner som är i samklang med visionen och med Naturskyddsföreningens
riktlinjer.
• Det övergripande målet för vår lokala verksamhet är att Göteborgs klimatpåverkan ska minska
i en omfattning och takt som är i samklang med Naturskyddsföreningens klimatpolicy. Vi ska
verka för att klimatmål och klimateffekter beaktas i alla lokala och regionala beslut.

Planerade aktiviteter och budget
Verksamhet riktad mot gruppen och föreningen
Träffar: Klimatgruppen träffas ungefär var tredje vecka (undantag semestertider) kl 18.00 på
varierande veckodagar, via Zoom eller förhoppningsvis efterhand åter i föreningens lokal på Första
Långgatan. Ambitionen är att varje gång ha ett "miniseminarium" (se även bilaga) där medlemmar
eller inbjudna gäster kort berättar om ett aktuellt klimatrelaterat ämne.
Kontakter med andra kretsar och grupper: Det gångna året har lärt oss att det kan vara betydligt
enklare att ordna med träffar via digitala mötesverktyg som Zoom än att hitta tider för en fysisk träff. Vi
vill ta fasta på detta och bjuda in klimatintresserade från andra kretsar i Naturskyddsföreningen och
andra grupper att delta på distans på olika sätt, t ex genom att besöka våra miniseminarier. En annan
möjlighet är att ordna uppföljning på distans till den regionala nätverksträff som hölls 2019.
Dialog med Riks: Det finns intresse i gruppen av att både få mera kunskap om Riks kampanjarbete
och att ha möjlighet att komma med input till detta. Vi vill därför odla kontakter med kampanjansvariga
på Riks, t ex genom att ordna ett miniseminarium med en sådan person.
Verksamhet riktad mot allmänheten
Föredrag: Verksamhet som innebär fysiska möten med en större grupp personer måste f n anstå i
väntan på att smittskyddsläget förbättras. Vi vill dock undersöka möjligheten att ordna föredrag på
distans om klimatfrågan, gärna i samarbetet med något museum, bibliotek eller liknande.
Samverkan med Svenska Kyrkan i Västra Frölunda Pastorat och Göteborgs Stift
Under 2020 har gruppen kontaktats av Västra Frölunda Pastorat som dels vill miljöcertifiera sig som
arbetsplats dels stötta församlingsmedlemmar i deras oro för klimatet och öka deras klimat- och

miljömedvetande. En medlem i gruppen ansvarar för löpande kontakter med pastoratet och har
medverkat i deras aktiviteter. Parallellt med detta arbete görs en liknande satsning av Göteborgs Stift,
där regionkansliet är huvudsaklig kontaktpunkt med föreningen, men där gruppen också är med och
ger råd och synpunkter.
Kan vi påverka hur Göteborgs stad informerar medborgarna om klimatfrågan?
Vi vill försöka ta upp en dialog med de kommunala miljöinformatörerna i Greenhack GBG om ev
samverkan, inledningsvis genom att bjuda in någon av dem till ett miniseminarium. Vi kan använda
oss av materialet i Naturskyddsföreningens kampanj Hela Sverige ställer om för att få inspiration om
hur vi kan påverka. Andra idéer är att ha ett miniseminarium om nudging för att lära oss mer om hur vi
kan agera gentemot allmänheten och att sprida information om miljö- och klimatprogrammet till
allmänheten i kommunen.
Verksamhet riktad mot beslutsfattare
Politikerdialog: Vi vill fortsätta vår direkta dialog med kommunala politiker med inflytande över
klimatpolitiken, och dokumentera våra dialogtillfällen för framtida referens. Särskilda fokuspunkter i
detta arbete kommer att vara:
• uppföljning av beslut om och implementering av det uppdaterade kommunala miljö- och
klimatprogrammet
• uppföljning av förslaget om ett kommunalt klimatråd och ev medverkan där av
Naturskyddsföreningen i Göteborg
• uppföljning av kretsens valenkät inför 2018 års val – vilka löften har uppfyllts, och vilka mål
kommer att sättas inför 2022?
Vi skall också ta reda på om Göteborg representeras vid COP-mötet i november och i så fall försöka
ha diskussion med representanterna
Politikerhearing: En lokal klimatpolitisk hearing med forskare och kommunala politiker var inplanerad
för våren 2020 men fick skjutas upp pga. Corona pandemin. Det är vår förhoppning att
förutsättningarna skall infinna sig för att genomföra detta under 2021.
Göteborgsförslag: att utarbeta medborgarförslag är ett annat sätt att påverka den lokala politiken. Ett
initiativ till ett sådant förslag som gäller genomförande av klimatprogrammet arbetas på, och andra
förslag kan tillkomma under året.
Verksamhet riktad mot media
Vi vill fortsätta att skriva debattartiklar i inflytelserika lokala media om klimatfrågan och den lokala
klimatpolitiken.
Vi vill också försöka starta en direkt dialog med lokala media om hur nyhetsbevakningen kring
klimatfrågan kan förbättras.
Bilaga: ämnen för planerade miniseminarier
• Vindkraft i Göteborgsregionen – vad händer?
• Klimatpsykologi med Kali Andersson m fl. (ev samarbete med Naturskyddsföreningen
Stockholm)
• Vad kan vi lära av städer med en progressiv klimatpolitik? (ex Oslo, med medverkan av
representant därifrån)
• Kollektivtrafikens roll i klimatpolitiken
• Klimatkampanjer från Riks
• Forskningsprojekt “Svensk Green New Deal”
• Hållbar sjöfart
• Klimatinfo till göteborgarna med Greenhack GBG
• Presentation av andra kretsar i närområdet och andra klimatorganisationer i Göteborg

Havsnätverket Väst
Havsnätverket Väst planerar att fortsätta med de aktiviteter vi har haft under 2020. Sociala aktiviteter
har begränsats av Covid-19, och vi räknar med att samma sak kommer att gälla första delen av 2021
också.
I april ska naturskyddsföreningens trainee Alex Larsen genomföra ett internationellt nätverksmöte via
zoom.
Den digitala bokcirkeln kommer att fortsätta, kanske kan vi arrangera flera bokcirklar som pågår
parallellt.
Vi kommer också att ha uppsikt över remisser som angår hav och vatten.
Vi hoppas också kunna genomföra minst en gemensam strandstädning och ytterligare några träffar
utomhus på temat hav.
Vi kommer fortsätta att sprida information och inbjudningar via vår Facebook sida
Övrigt
Vi kommer under året att fortsätta vara öppna för samarbeten och aktiviteter som kommer in under
året! Vi tar också gärna emot information om andra aktiviteter eller projekt som Havsnätverket Väst
kan tänkas kunna hjälpa till med, eller närvara på!
Havsnätverket Väst hoppas också kunna närvara vid konferenser, träffar och möten som vi blir
inbjudna till av våra samarbetspartners under året!

Stadsplaneringsgruppen
Sammanfattning
Medlemmarna i Stadsplaneringsgruppen kommer under 2021 fortsätta fortbilda sig inom hållbart
stadsbyggande, granska detaljplaner och skriva yttrande. Under året kommer vi arbeta för att vår
strategi genomförs, detta genom att vi kopplar våra aktiviteter till den. Grönkartan och handboken
kommer fortsätta utvecklas, där den nya översiktsplanen arbetas in.
Gruppen vill fortsätta kommunicera utåt om vårt arbete och våra yttranden dels bjuda in till fler
temakvällar och workshops angående grön stadsplanering, ekosystemtjänster, urban ekologi, miljörätt
och planprocessen. Kampanjen Göteborg Kan Grönare kommer arbetas vidare med under året då den
nya översiktsplanen planeras fattas beslut om
.

Mål
•
•
•
•
•
•

Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14 stycken.
Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1 000 följare
Fler än 4 st. temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal
Färdigställa en första version av handboken.
Utveckla en digital version av grönkartan
Lansera minst 3 kampanjer

Planerade aktiviteter och budget
Månadsträffar
Vi träffas på digitala och/eller på fysiska träffar en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokaler
på Första långgatan. Vi följer rådande rekommendationer kring fysiskt avstånd

Syfte Gå igenom inkommande planärenden och diskutera stadsplaneringsfrågor, kampanjer och
workshops. Arbete med grönkarta och handbok.
Budget Ev. fikakostnader. Prenumeration på Zoom för digitala möten (145 kr/mån)
Yttranden
Vi granskar och skriver yttranden. Målsättning är att skriva lika många 2021 som 2020. Under året vill
vi lära oss mer kring överklagandeprocessen, för att om situationen uppstår ha möjlighet att överklaga.
Syfte Att staden ska bygga en grönare och mer hållbar stad. Granska så att staden följer
översiktsplanen och sina styrande dokument. Samt att regelverk såsom miljöbalken, plan- och
bygglagen följs. Det är också fortbildande för oss i gruppen.
Budget Ingen kostnad.
Kampanj - Visualisering av grönare gator
En Covid-anpassad kampanj på Instagram som ger våra följare möjlighet att föreslå platser i staden
där det behövs mer grönska. I förlängningen skulle vi kunna göra redigerade illustrationer av staden
med extra grönska som kommer förvåna våra följare.
Syfte Att engagera våra följare och visa på fördelarna med en grönare stadskärna.
Budget Inga kostnader
Kampanj - Artrikare gräsytor och främja bina
Verka för artrikare gräsmattor i staden som gynnar bin och biologisk mångfald. Gräsmattor i staden
borde bestå av en mångfald av växtlighet. Det behöver även byggas fler insektshotell och bikupor i
centrum för att gynna den biologiska mångfalden.
Syfte Mer grönska, större gräsytor samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas
Budget Inga kostnader
Kampanj - Göteborg Kan Grönare del 3
Inför antagande av den nya översiktsplanen går kampanjen Göteborg kan grönare in i del 3.
Syfte Att få politikerna att fattat beslut om en hållbar översiktsplan
Budget Inga kostnader
Kampanj - Göteborg är ute och cyklar
Pågående kampanj som skall slutföras och lanseras i april. Hittills har vi filmat cykelbanor som vi
bedömer är bristfälliga eller tar slut helt plötsligt. I nästa skede ska filmen lanseras och vi kan
eventuellt presentera materialet för politiker.
Syfte Påvisa att våra cykelbanor behöver förbättras i vissa delar av staden
Budget Inga kostnader i nuläget. Vi har sökt och blivit beviljad 11 500 SEK från kretsen i Göteborg i
december 2020
Kampanj - Fototävling på Instagram
Anordna en fototävling på Instagram där våra följare får dela med sig av bilder på Göteborgs natur.
Målet är att få över 50 bilder och nå ut till många på Instagram.
Syfte Engagera och väcka intresse för naturen bland nya och gamla följare.
Budget Inga kostnader
Föredrag - Ekosystemtjänster - Att värdera och inkludera i planering och beslut
Ett digitalt föredrag/webinarium kring ekosystemtjänster. En person från Stadsplaneringsgruppen
presenterar tillsammans med någon från kommunen eller Boverket.
Syfte Att fortbilda medlemmar kring naturens värde för människan och mobilisera medlemmar
Budget Inga kostnader

Föredrag / Kurs - Miljörätt och överklagande
Ett digitalt föredrag som ger oss en introduktion i miljörätt och överklagandeprocessen, ev. med någon
från Naturskyddsföreningen på Riks.
Syfte Lära oss och våra medlemmar mer om miljöbalken, planeringsprocesser, lyckade exempel m.m.
Budget Eventuell ersättning till föreläsare om personen inte arbetar inom Naturskyddsföreningen.
5000 SEK, vi söker medel från kretsen.
Debattinlägg - Göteborg Kan Grönare 3
Inför antagande av den nya översiktsplanen skriva ett nytt debattinlägg, inför att kampanjen Göteborg
kan grönare går in i del 3.
Syfte Att få politikerna att fattat beslut om en hållbar översiktsplan
Budget Ingen kostnad
Debattinlägg - Göteborg når inte ett enda miljömål
Göteborg har tagit fram ett nytt miljö- och klimatprogram 2021–2030, då det befintliga programmet och
miljömålen löper ut. Göteborgs stad når inte ett enda av dessa mål, detta vill vi lyfta i en debattartikel.
Syfte Upplysa invånare att Göteborg har mycket kvar att göra kring miljö.
Budget Inga kostnader
Platsbesök/naturinventeringar
Under året finns ambitionen att göra fler platsbesök/inventeringar för de planärenden vi granskar.
Syfte Att få en bättre överblick och insyn i de planärenden vi skriver om samt att öka vår kunskap om
biologi och ekologi. Ett steg i att lära oss göra mikro naturvärdesinventeringar.
Beräknad kostnad. Ev. fikakostnad.
Platsbesök - Rundvandring på GöteborgsOperan
En rundvandring på GöteborgsOperan med deras miljögrupp för upp till 10 aktiva medlemmar.
GöteborgsOperan driver många frågor som ligger i linje med Naturskyddsföreningens intressen
kopplat till hållbar stadsplanering såsom att bygga klimatsmart.
Syfte Etablera nya kontakter med en stor aktör i Göteborgs stadskärna som i förlängningen ska leda
till intressanta dialoger och samarbeten. Syftet är även att erhålla ny kunskap kring hur man i praktiken
kan bygga klimatsmart i en storstad.
Budget Ingen kostnad
Utredning - Utveckla grönkartan och handboken
Under året kommer grönkartan och handboken utvecklas. Handboken innehåller bl.a. en checklista för
när vi granskar detaljplaner.
Syfte För att lättare kunna granska detaljplaner och skriva yttrande.
Budget Ingen kostnad
Utredning - Strategi 2.0
Påbörjat arbetet med att uppdatera strategi till version 2.0 i samband med den nya översiktsplanen
som planeras fattas beslut om under 2021. Detta kan med fördel göras i samarbete med de andra
intressegrupperna.
Syfte Hjälpmedel för gruppen och föreningen samt för extern kommunikation
Budget Ingen kostnad i nuläget
Utredning - En ny Nationalstadspark
Syfte Att själva utreda lämpligt område för ny nationalstadspark samt att få staden börja utreda
lämpliga områden.
Budget Ingen kostnad
Utredning - Säkrare cykelbanor
Vi vill utreda och inventera befintliga cykelbanor och undersöka vilka av dessa som uppfyller kraven
som ställs i program såsom cykelprogrammet och VG-utformning. Därefter vill vi peka ut de
cykelbanor och parkeringar som vi tycker är sämst anpassade och uppmärksamma kommunen och

medborgare på dessa. Vi skulle kunna sammanfatta detta i en rapport och även komplettera med
bilder till våra sociala medier.
Syfte Uppmärksamma staden på cykelbanor och parkeringar som ej uppfyller kraven i
cykelprogrammet
Budget Inga kostnader
Samtal - Strategi för en grön, artrik och hållbar stad
Träffa kommunpolitiker, partier och tjänstemän för att diskutera vår strategi för en grön, artrik och
hållbar stad.
Syfte Att få staden att följa Stadsplaneringsgruppen och Naturskyddsföreningens visioner och
målsättningar för hur Göteborg ska utvecklas.
Budget Ingen kostnad
Samtal - Cirkulera mera
Vi vill föra en politikerdialog och verka för fler återbruksgallerior i staden och diskutera möjligheterna
med subventionerad second-hand. Vi vill diskutera helheten med för att även uppmärksamma problem
såsom nedskräpning och bristfällig återvinning.
Syfte Minska göteborgarnas konsumtion av nya varor.
Budget Inga kostnader

Ängsgruppen
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.
Efter långbänken med skötselavtal om äng i Slottsskogen hoppas vi slutföra den och komma
till avgörande.

Natursnokarna
Under 2021 planerar vi för ett regionalt Natursnoksläger på Härsjönäs lägergård utanför Lerum helgen
den 9 – 11 juli. En förutsättning för att lägret blir av är att Folkhälsomyndigheten lättar på nuvarande
Coronarestriktioner.

Göteborg, 2021-02-17
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