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

Sammanfattning styrelsen
Pandemin har under 2021 fortsatt kraftigt påverkat stora delar av kretsens arbete. Vissa delar av det
planerade arbete har kunnat genomföras som planerat, medan andra behövt ställas om och vissa
delar har fått pausas helt. Vi har fortsatt, precis som samhället i övrigt, ställt om till digitala arbetssätt
och mötesformer, vilket ofta inneburit utmaningar men ibland också faktiskt underlättat möjligheten
att mötas.
Styrelsen har under året haft fortsatt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i föreningen.
Kretsens verksamhetsutvecklare har under året slutat och en ny mer långsiktig lösning har tagits fram
tillsammans med länsförbundet Bohuslän och styrgruppen för Kansli Väst. Detta innebär att Kansli
Väst har utökats med en heltidstjänst varav Göteborgskretsen har fortsatt tillgång till en
verksamhetsutvecklare på minst 20 procents tjänst.
Fokus på samverkan har fortsatt under året med både kranskommunerna i Göteborgsregionen och
med Stockholm, Malmö, Uppsala och Lund i storstadskretsnätverket. Vi samverkar också med
riksföreningen i olika projekt.
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, Kemikaliegruppen,
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.


Vinsten mot kommunen gällande Välen i Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet har drivits
sedan 2018 av medlemmarna Anders Ridderström och Chris Ceder på styrelsens uppdrag.
Göteborgs stad planerade att bygga reningsdammar vid Välen, vilket skulle innebära
trädfällning i naturreservatet med närmare tjugo skyddade arter. Kommunen fick bifall av
länsstyrelsen. Ärendet gick till Mark- och miljööverdomstolen som i juli meddelade sin dom
som innebär avslag för planerna på trädfällning i Välen.

Hedersutmärkelse
Under den digitala riksstämman i maj tilldelades Oskar Tagesson, som sammankallande i
stadsplaneringsgruppen, Naturskyddsföreningens hedersutmärkelse silverfalken för sitt arbete med
att starta upp, leda och utveckla arbetet för ett grönare Göteborg i stadsplaneringsgruppen. Oskar har
också frikostigt bjudit på resultatet av arbetet till intresserade kretsar i landet och därmed inspirerat
flera andra kretsar att komma i gång med ett mer strategiskt stadsplaneringsarbete.
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Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av 11 ordinarie ledamöter.
På årsmötet den 28 mars valdes:
 Lena Nilsson, ordförande, omval, 1 år
Följande personer valdes på 2 år (för 2021 – 2023), respektive på 1 år
 Jan Gustafsson, omval, 2 år
 Bo Jönson, omval, 2 år
 Sebastian Thisted, omval, 2 år
 Ann-Marie Ljungberg, omval, 2 år
 Oskar Tagesson, omval, 2 år
 Anders Johnard, omval, 2 år
 Tobias Johansson, nyval 1 år
Sedan tidigare var följande personer valda på 2 år (för 2020 – 2022)
 Elin Winberg
 Mats Andersson
 Thomas Röstell
Avgående ur styrelsen under året:
 Elin Winberg
 Sebastian Thisted
11 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 19/1, 17/2,18/3, 26/4, 19/5, 21/6, 19/8, 23/9, 19/10,
15/11, 15/12, årsmötet som hölls 28/3, konstituerande möte den 7/4, strategimöte 9/9.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
 Christina (Chris) Moberg (sammankallande), omval
 Anders Malmsten, omval
 Camilla Wenke, omval
Revisorer har varit:
 Johan Grudemo, omval
 Peter Andersson, omval
 Tilda Sandin, (suppleant), omval
 Louise Åkerlind (suppleant), nyval

Representation





Länsförbundet i Bohuslän: Lena Nilsson har varit vald representant med rösträtt
Styrgruppen Kansli Väst: Kretsen har representerats av Jan Gustafsson som ständigt
adjungerad
Jan har under året ingått i en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till långsiktig
ekonomisk lösning på att Göteborgskretsen får tillgång till en administrativ resurs på 20 - 40%
inom styrgruppen för Kansli Väst.
Studiefrämjandet Väst: Bo Jönson har under året varit ordinarie ledamot i Studiefrämjandet
Västs styrelse som representant för Naturskyddsföreningen.
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Övrig representation
 Bo Jönson har under året varit skattmästare i Naturskyddsföreningens riksstyrelse fram till
riksstämman i maj
 Lena Nilsson har under året varit ordförande i Naturskyddsföreningens riksvalberedning, fram
till riksstämman maj för mandatperioden 2018 – 2020 (2021 pga. pandemin) samt omvaldes
avseende mandatperioden 2021-2023

Samverkan
Samverkan Göteborgsregionen
Samverkan i Göteborgsregionen har fortsatt utvecklas under året. Forumet fungerar som ett
komplement till de båda berörda länsförbunden Bohuslän och Halland. Inbjudna kretsar har varit:
Kungälv, Ale, Öckeröarna, Härryda, Partille, Lerum, Mölndal och Kungsbacka. Göteborgskretsen har
fungerat som sammankallande under året.
Fokusområde har varit tema skog. Samverkan har bl. a. resulterat i en gemensam debattartikel om
behovet av utbyggd kollektivtrafik istället för bro till Öckerö.
Storstadskretssamverkan
Storstadskretssamverkan har under året utökats med kretsarna i Lund och Uppsala vilket gör att
samverkan nu inkluderat Stockholm, Göteborg och Malmö omfattar de kretsar i Sverige som har
5 000 medlemmar eller fler.
Mötena under året har behandlat utmaningar och inspiration mellan kretsarna.

Medlemmar
Medlemsantalet för 2021 var drygt 12 000 medlemmar varav ca 3 500 familjemedlemmar.
Motsvarande siffra för 2020 var drygt 15 000 medlemmar varav ca 6 500 var familjemedlemmar.
Historisk har trenden de senaste åren fram till 2019 varit en ökning av antalet medlemmar, men under
2019 utvecklade riksföreningen nya funktioner och nya rutiner för vilka uppgifter som registreras för
medlemmar i föreningens medlemsregister. De nya rutinerna innebar att medlemsantalet påverkades
negativ för 2020 och även för 2021 påverkas antalet familjemedlemmar negativt. Föreningen räknar
med att antalet familjemedlemmar kommer att stabiliseras först under 2022.
Medlemsresan
Medlemsresan är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Göteborg och marknadsavdelningen
på Naturskyddsföreningens rikskansli. Vi hoppas att det kan vara ett verktyg för
medlemsengagemang som leder till att fler vill bli aktiva i föreningen. Så här går det till: När en person
som bor i Göteborg valt att bli medlem i föreningen så ringer rikskansliets kommunikatörer upp
medlemmen och introducerar dem till föreningen. Det brukar ske inom några veckor från att personen
blivit medlem. Vid samtalet ges de en möjlighet att också bli kontaktad av någon från
Göteborgskretsen för att få en liten närmare introduktion till vad som sker lokalt.
Det brukar sluta med att vi ringer personen och pratar en liten stund. Målet med samtalen är att
välkomna människor till föreningen och fånga upp medlemmens engagemang för att eventuellt kunna
introducera den till kretsens aktiviteter. Vi brukar prata om vem medlemmen är, vad hen är
intresserad av för frågor och berätta om kretsens olika intressegrupper. Det har lett till många fina
samtal och förhoppningsvis har vi gett fler medlemmar en bra introduktion till kretsen, dess
intressegrupper och deras aktiviteter.
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Anställning
Under året har kretsens verksamhetsutvecklare slutat. En arbetsgrupp inom Kansli Väst har under
året arbetat fram en ny lösning som innebär ett tillskott på ytterligare en verksamhetsutvecklare till
Kansli Väst. Av denna tjänst har Göteborgskretsen resursstöd av en verksamhetsutvecklare på minst
20 %.

Ekonomi
Föreningens resultat för verksamhetsåret 2021 och ekonomiska ställning 2021-12-31 framgår av
bifogad ekonomisk berättelse.
Styrelsen har under året tillsammans med Länsförbundet Bohuslän och Kansli Väst arbetat fram en
långsiktig lösning för att säkra stöd av en verksamhetsutvecklare för kretsen i Göteborg. Lösningen
innebär att Göteborgskretsen inte längre behöver finansiera detta med egna medel som tidigare. Att
nå en långsiktig ekonomisk lösning för detta har varit det viktigaste ekonomiska målet för kretsen de
senaste åren. Det är därför mycket tillfredsställande att vi nu har en långsiktig lösning på plats.

Infrastruktur för möten
Lokal
Föreningen hyr del i lokaler på Första Långgatan 28 B tillsammans med Handla miljövänligt-kansliet,
riksföreningens värvare och Kansli Väst. Hyran omfattar tillgång till mötesrum kvällstid samt pentry.
Under året har dock lokalen använts mycket sparsamt p.g.a. pandemin.
Systemstöd för digitala möten
Möten har genomförts på digitala plattformar som Zoom under året. Styrelsen har bistått
intressegruppernas behov gällande detta under året.

Skrivelser
Kretsen, eller representanter för kretsen, har fått följande skrivelser publicerade under året:
 Göteborg är ute och cyklar, GöteborgDirekt papperstidningen, 2021-05-28
 Debatt: Stora risker för miljön om strandskyddet lättas, ETC 2021-07-23
 Forskare: Så blir framtidens bad på västkusten, GP 2021-08-15
 Öckerö behöver kollektivtrafik GP, 2021-12-28
Yttranden
Föreningen har under året lämnat in följande yttranden på detaljplaner genom
Stadsplaneringsgruppen
 Torslanda Golfklubb – Markarbeten – Undersökningssamråd
2021-01-18
 Heden – Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan – Detaljplan Samråd
2021-02-16
 Styrsö – Bostäder vid Villabrovägen – Detaljplan Samråd
2021-06-14
 Brännö – Bostäder vid Hästesprånget- Detaljplan Granskning
2021-06-15
 Översiktsplan för Göteborg – Granskning
2021-06-28
 Heden Lorensberg – Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan –
Detaljplan Granskning
2021-08-30
 Tynnered – Bostäder vid Rubingatan – Detaljplan Samråd
2021-09-22
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Älvsborg – Bostäder väster om Billingegatan – Detaljplan Samråd
2021-09-29
Gamlestaden – Program för Slakthusområdet – Samråd
2021-12-14

Övriga yttrande
Föreningen har under året lämnat in följande övriga skrivelser och yttranden av styrelsen och/eller
intressegrupper
 Ansökan om deponi på fastigheten Vråssered 4:6 (Vråssered LNF yttrande 210404 dnr 55113198-2020)
2021-04-12
 Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden – Granskning
2021-06-28
 Remissvar_GbgEnergiplan_Sept_2021
 Änggårdsbergen naturreservat – Förslag till nytt beslut om naturreservatet
2021-12-10

Kaprifolen och Stinknävan
Kretsen har ett positivt miljöpris, Kaprifolpriset och en negativ utmärkelse, Stinknävan och
medlemmarna uppmanas att nominera förslag. Styrelsen beslutar om pristagare och vinnare
tillkännages på årsmötet. Priset avser att lyfta goda initiativ utanför föreningens egen verksamhet och
delas ut för föregående års arbete.
Styrelsen beslutade att tilldela 2020 års Kaprifolpris till projektet Zorro, vid institutionen för marina
vetenskaper, Göteborgs universitet. Projektet har pågått sen 2011 och gäller förvaltning och
restaurering av de kraftigt minskade ålgräsängarna i svenska vatten. Priset delades ut vid den digitala
stämman i mars.
Styrelsen beslutade att inte dela ut Stinknävan avseende 2020.

Projekt
Inga projekt har genomförts under året.

Aktiviteter
Motioner till riksstämman
Ett antal motioner med koppling till Göteborgskretsen lämnades in till riksstämman 2021.
Stadsplaneringsgruppen lämnade in en motion som fick stort gehör. Motionen innehöll ett flertal
förslag på hur föreningen kan öka arbetet för hållbara städer. Stämman biföll majoriteten av förslagen
och detta innebär att stadsplanering kommer att vara en tydligare del av föreningens nationella
strategiska arbete framöver.

Ideella traineer
Det projekt som planerats inom Naturskyddsföreningens nationella traineeprogram 2020-2021 av en
trainee knuten till Göteborgskretsens verksamhet omöjliggjordes tyvärr av pandemin. Planerat var en
Quiz för att uppmärksamma klimatfrågan.
Under våren 2021 antogs en ny sökande från Göteborg till det nationella ideella traineeprogrammet
hösten 2021 och våren 2022. Avsikten är att hen ska lära känna Naturskyddsföreningen och då
särskilt Gbg-kretsen. Traineen ska därefter planera och genomföra ett projekt i samarbete med
kretsen. Projektet kommer att genomföras under våren 2022.
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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 4 980 följare, vilket är en ökning med
drygt 200 sedan föregående år. De publicerade Inläggen brukar nå mellan 700–1000 personer. Några
av grupperna har egna Facebooksidor.
Instagram
Stadsplaneringsgruppen är aktiva på kretsens Instagramkonto: gbgnaturskyddsforeningen.

Intressegrupper
Handla miljövänligt-gruppen
Detta var ett år som präglades av pandemin vilket försvårat genomförandet av många aktiviteter.
Studiecirkel klimatpsykologi
Under våren hade vi en digital cirkel i klimatpsykologi utifrån Klimatpsykologernas bok med samma
namn.
Regional upptakt
Det var några medlemmar som deltog på de digitala träffarna.
Miljövänliga veckan
Under miljövänliga veckan genomfördes ett prylbyte i samverkan med Naturhistoriska museet. 160
prylar bytte ägare och runt 80 personer deltog.

Kemikaliegruppen

Gruppen har haft en digital läsecirkel. Gruppen har läst Tyst vår av Rachel Carson.

Havsnätverket Väst
Sammanfattning






Havsnätverket Väst har under 2021 haft två gemensamma möten, den 15 augusti, och 25
oktober, båda via zoom.
Vi har hållit löpande kontakt med varandra via vår facebooksida.
Under 2021 var det mellan sju och tio aktiva medlemmar i Havsnätverket.
Bland våra verksamheter kan nämnas den bokcirkel vi hade under vårterminen 2021.
I september deltog vi också i ett seminarium på Jonsereds herrgård om tillståndet i havet.
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Massmedia





Vi har deltagit i intervju om tillståndet i havet i GP den 15 augusti 2021
Debattartikel om strandskyddet i GP i juli 2021
Debattartikel om dumpning av muddermassor vid Vinga i GP 14 oktober.
Intervju i Strömstads Tidning om muddring i Idefjorden 16 november.

Namninsamlingar



Vi genomförde en namninsamling om muddermassor vid Vinga under oktober 2021.
Och en namninsamling mot muddring och sprängning i Idefjorden 10 november 2021.

Vi har också hjälpts åt med att sprida Naturskyddsföreningen Riks foldrar om invasiva krabbor och
krabbfiske på västkusten

Klimatgruppen
Sammanfattning
Precis som under 2020 har klimatgruppens verksamhet påverkats kraftigt av coronapandemin 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 2021 hållit 14 möten med en genomsnittlig närvaro på 9.6 personer/möte
(motsvarande siffra för 2020 var 9.2). Närvaron var påtagligt högre under våren (11.2 pers./möte) än
under hösten (7.5 pers./möte). Genomsnittlig närvaro per medlem har varit 4.3 möten (jämfört med
4,1 år 2020) och 8 medlemmar har deltagit i mer än hälften av årets möten. Sammanlagt har 24 olika
personer deltagit i mötena under året.
Pga. coronapandemin har alla utom årets tre sista möten hållits via Zoom. Detta har på det hela taget
fungerat oväntat väl. Vi har också testat att ha deltagande via Zoom från enstaka medlemmar under
fysiska möten, med ganska gott resultat.
Gruppens epostlista omfattar i dagsläget 128 namn (en minskning med 2 namn under året) och vår
Facebook-grupp, "Klimatgruppen i Göteborg (Naturskyddsföreningen)", har 592 medlemmar (en
ökning med 62 namn under året).

Genomförda aktiviteter
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Politikerdialog med Jonas Attenius och David Öberg (båda (S)), med Axel Josefsson (M),
Martin Wannholt och Peter Danielsson (båda (D)), samt med David Josefsson (M).
Webbinarium med Björn Sandén (professor på CTH) om teknikens roll i omställningen.
Deltagande i panelsamtal på Frihamnsdagarna under temat “Tillsammans ökar vi takten i
stadens klimatomställningsarbete”.
Deltagande i panelsamtal med dåvarande miljöminister Per Bolund om utfallet av COP26 i
Glasgow.
Bidrag till kretsens remissvar på Göteborg stads förslag till energiplan.
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.
Deltagande i planeringsmöten med Riks inför kampanjen “Fossilförbud 2030”.
Diskussion med Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén om klimatrådet i
Västra Götaland.
Deltagande i cykeldagen den 3 juni.
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Miniseminarier under året
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Rikard Warlenius, institutionen för Globala studier, om en svensk Green New Deal.
Gertrud Ingelman, klimatgruppsmedlem och ledamot i Trafiknämnden i Göteborg, om
kollektivtrafikens roll för att nå kommunens och regionens klimatmål
Elina Järkil, planeringsledare Hållbar konsumtion och projektledare på GreenhackGBG, om
Greenhacks och kommunens arbete med klimatupplysning till göteborgarna
Sanna Blomgren, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen Riks’
engagemangsavdelning och ledare för kampanjen “en fossilfri värld”, om sitt arbete med driva
kampanjen och med att stärka samarbetet mellan Riks och ideellt arbetande medlemma ute i
kretsarna
Hilde Solli, mobilitetsrådgivare vid Klimaetaten i Oslo kommun, om hur Oslo har jobbat med
sin klimatpolitik.
Jesse Fahnestock, projektledare på Global Maritime Forum, om hur sjöfarten kan göras
hållbarare
Mathilda Edlund, ansvarig för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram vid
Miljöförvaltningen, om den slutgiltiga versionen av programmet
Tomas Österlund, ordförande för vindkraftskooperativet Västanvind, om vindkraftens
möjligheter och betydelse för förnybar elproduktion i Västsverige.
Hildur Ingvason, gruppmedlem, om boken “Klimatpsykologi” som har använts i bokcirkel i
ämnet som gruppmedlemmar har ordnat
Dan Baeckström, gruppmedlem, om den ideella ledarskapskursen “Brinna!” som han f n deltar
i och vad för lärdomar den kan ge för det fortsatta arbetet i klimatgruppen

Utvärdering av föregående verksamhetsplan
Precis som i fjol har verksamheten starkt påverkats av coronapandemin och de restriktioner som den
fört med sig. Trots det har vi kunnat förverkliga flera ambitioner i verksamhetsplanen för 2021. Vi har
hållit i gång mötesverksamhet och ordnat miniseminarier som planerat, och vi har också haft täta
kontakter med Riks angående kampanjen “Fossilförbud 2030”. Kontakter har knutits med andra
kretsar, och vi har också haft kontakt med ansvarig för Göteborgs stads miljöinformationssite
GreenhackGBG.
Däremot har, som väntat, utåtriktade aktiviteter fått skjutas upp. Ett undantag är webbinariet med
Björn Sandén, som upplevdes som lyckat och intressant av deltagarna.

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. I början på året så lades mycket tid på att arbeta med Göteborg är ute och
cyklar, en kampanj för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. I samband med kampanjen
påbörjades ett samarbete med Cykelfrämjandet Göteborg. Parallellt med detta samverkade vi med
Hyresgästföreningen och genomförde ett par föredrag. Möte kring hållbar stadsplanering och vår
strategi har fortsatt och vi har träffat bland annat Miljöpartiet. Vi har fortsatt skriva många yttranden
och har under 2021 lämnat in 12 stycken yttranden på planärenden, varav ett var mycket övergripande
i form av den nya översiktsplanen. I juni tog Göteborg kan grönare del 3 vid, då granskade vi förslaget
till den nya översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldsleden. Yttranden lämnades in och våra synpunkter kommunicerades på instagram
under hösten.
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Gruppen har varit mycket aktiv på Instagram, framför allt genom ovan nämnda kampanjer. Yttranden,
platsbesök och evenemangsinbjudningar har också synts i flödet. Under senhösten, när tillvaron
började återgå till det normala, kunde vi äntligen ta initiativ till fysiska och sociala träffar i form av
AW:s!
Det är runt 10 personer på månadsträffarna (2020: 9 personer, 2019: 8 personer, 2018: 7 personer,
2017: 4-5 personer). I maillistan är det 118 personer (2020: 98 personer, 2019: 68 personer, 2018: 43
personer, 2017: 21 personer). Sammankallande är Oskar Tagesson. Ordförande är Kristin Westlund
och Oskar Tagesson. Gruppen kommunicerar genom mejl och Slack.

Vinster
Vinst 1 - Avslag av Intern deponi i Vråssered
“Miljöprövningsdelegationen har den 2 juli 2021 avslagit Massoptimering Väst AB:s ansökan om
tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen medgav inte dispens från biotopskyddet för kulvertering av öppet dike i jordbruksmark.”
- Länsstyrelsen. En detaljplan vi har granskat och där vi stöttade Lerum kretsen när de framförde
kritik. En vinst för den biologiska mångfalden.
Vinst 2 - Motion om hållbara städer
Motion till Naturskyddsföreningens årsmöte, Riksstämman, gick delvis igenom och vi har satt press
på att föreningen ska arbeta mer aktiv med hållbar stadsplanering framöver.
Vinst 3 - En något grönare översiktsplan
Förslaget till ny översiktsplan för Göteborg gick under året ut på granskning. Sedan samrådet 2019
har översiktsplanen i många aspekter gått i en mindre hållbar riktning. Det har nu blivit stort fokus på
småhus och stadsutglesning som innebär en större exploatering av natur- och jordbruksmark samt
ökad klimatpåverkan från trafik. Men de har också lyssnat på oss och vissa förbättringar har gjorts, till
exempel har fler naturreservat pekats ut, klimatpåverkan från byggnation är adresserad och
begreppet grön infrastruktur är väl inarbetat. En viktig delseger!

Genomförda aktiviteter
Månadsträffar. Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt ca en gång i månaden. 2021 var det 11
stycken månadsträffar. Stort fokus har varit på detaljplaner, Göteborg Stads nya översiktsplan samt
kampanjer. Träffarna har till stor del hållits digitalt. Vi har även haft träffar där medlemmarna har haft
möjlighet att välja om man vill närvara fysiskt eller digitalt.
Yttrande
Vi har lämnat in totalt 12 yttranden (2020: 13 st., 2019: 10 st., 2018: 6 st.)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Torslanda golfklubb. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för markarbeten/ombyggnad av
Torslanda Golfklubb. 2021-01-18
Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan. Detaljplan - samråd. 2021-02-16
Ansökan om deponi på fastigheten Vråssered 4:6. 2021-04-12
Styrsö - Bostäder vid Villabrovägen. Detaljplan - samråd. 2021-06-14
Brännö - Bostäder vid Hästesprånget. Detaljplan - granskning. 2021-06-15
Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. FÖP granskning. 2021-06-28
Översiktsplan för Göteborg. ÖP - granskning. 2021-06-28
Heden Lorensberg - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan.
Detaljplan - Granskning. 2021-08-30
Tynnered - Bostäder vid Rubingatan. Detaljplan - samråd. 2021-09-22
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●
●
●

Älvsborg - Bostäder väster om Billingegatan. Detaljplan - samråd. 2021-09-29
Änggårdsbergen naturreservat - Förslag till nytt beslut för naturreservatet Änggårdsbergen i
Göteborgs Stad och Mölndals Stad. 2021-12-01
Gamlestaden - program för slakthusområdet 2021-12-14

Föredrag/workshops
● 23/2
Föredrag - Dubbelsegern i Kristineberg med Anders Tranberg. 9 deltagare
● 4/5
Panelsamtal - Politisk samtal om medborgarinflytande i stadsplanering. 15 deltagare
● 6/5
Panelsamtal - Cykelkampanjen. 45 deltagare
● 25/5
Föredrag - Parkering och bostäder. Samarbete med Hyresgästföreningen. 42
deltagare
● 18/5
Workshop - Översiktsplanen - Får det gröna plats i framtidens Göteborg. 7 deltagare
● 17/11 Föredrag - Stadsgrönska betydelse för hållbar stadsplanering. 27 deltagare
Platsbesök
● Smålandsgatan/polishuset. 31/3
● Lunnagården. I samarbete med Mölndals- och Kungsbackakretsen. 1/5
● Redegatan/Fågelvägen. Höga naturvärden med gamla tallar. 28/9
Kampanjer
● Cykelkampanj Göteborg är ute och cyklar. Lansering med det digitala eventet “film,
panelsamtal och debatt” den 6/5. Under maj månad publicerades kortfilmer på Instagram och
på föreningens webb sattes en egen kampanjsida upp, bl a innehållande en enkät där
partierna redovisar hur de ser på cykelns roll i Göteborg. En debattartikel ingick också i
kampanjen (se nedan).
● Göteborg kan grönare - Del 3 - en granskning av förslaget till den nya översiktsplanen.
Här tittade vi på vilka förändringar som hade gjorts från det tidigare granskningsskedet
(där vi också hade lämnat yttrande). I kampanjen lyfte vi sedan olika angelägna frågor såsom
bullerföroreningar, vikten av närhet till natur och grön arkitektur. Den pågick på Instagram
under september-oktober.
● Fototävling på Instagram (15/7)
● Gröna gator - En kampanj för att påverka politikerna att skapa grönare gator är påbörjad, den
kommer fortsätta under 2022.
Samtal/Möten
● Möte med Miljöpartiet kring Strategin för en grön, artrik och hållbar stad 2020-01-24
Debattartiklar och pressmeddelande
● Göteborg är ute och cyklar GöteborgDirekt (22-28/5)
Grönkartan. Vi har fortsatt att 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.
Sommaravslutning. Terminen avslutades med ett litet kalas för att umgås och fira vårt arbete.
Grön öl. Under hösten var det premiär för Grön öl, ett initiativ för att kunna ses och mingla, lära känna
varandra och prata lite bredare om olika hållbarhetsfrågor. Till dessa tillfällen (hittills två, 28/10 samt
25/11) har även föreningens övriga grupper och medlemmar varit inbjudna och ett par stycken
utanför Stadsplaneringsgruppen och dykt upp.
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Motion. Motion om hållbara städer har diskuterats på Riksstämman. Hela motionen gick inte igenom,
men flera att-satser gick igenom, så kan räknas som en stor vinst. Motionen fick stort stöd från
kretsar både innan och under årsmötet och vi har genom motionen drivit på att föreningen kommer
satsa mer på stadsplanering framöver.
Kommunikation. Vi skriver om aktiviteter i nyhetsbrevet, når ca 190 personer i inlägg på Instagram
samt mellan 300-1000 (genomsnitt 600) personer i inlägg på Facebook. Louise Ringeby har skött
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. Antal följare på
Instagram var i slutet av året 820 st.

Utvärdering
Måluppföljning:
● Skriva fler yttranden på planärenden än 2020 - minst 14 stycken.
Nästan uppfyllt - Mycket nära vi skrev 12 stycken
●

Nå ut till fler på Instagram - vill få minst 1000 följare
Nästan uppfyllt - Vi nådde 820 följare från 500 följare vid årets start

●

Fler än 4 st. temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal
Ja uppfyllt - Vi hade 6 stycken

●

Färdigställa en första version av handboken.
Nej inte uppfyllt - Det har vi inte hunnit

●

Utveckla en digital version av grönkartan
Nästan uppfyllt - Det är påbörjat, arbetet fortsätter under kommande år

●

Lansera minst 3 kampanjer
Ja uppfyllt - Göteborg är ute och cyklar, Göteborg kan grönare och Fototävling

Vi har under året skrivit många yttrande och flertalet var mycket stora det gäller framför allt
översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan. Vi har ökat antal följare på Instagram rejält från 500
personer till över 800 personer. Antal som nås ut via mejl är nu 118 personer, vilket är en ökning på ca
20 %, detta trots ett år du vi enbart har kunnat hålla digitala föredrag och workshops och inte nått ut
lika brett. En stor seger att motion för hållbara städer delvis gick igenom på Naturskyddsföreningens
årsmöte. Gruppen har anordnat många fler temakvällar än föregående år. Vi har under året också
lanserat en mycket ambitiös kampanj i Göteborg är ute och cyklar samt gjort en del 3 av kampanjen
Göteborg kan grönare. Det är en bra stämning i gruppen och intressegruppen fungerar som en bra
studiecirkel. 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. Ordförande
på mötet skiftar nu mellan två personer. Det har varit mycket bra att vi har haft 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. Samt att göra det enklare för fler att börja skriva ett
yttrande, men hjälp av checklistor och bättre mallar.

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.
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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

Under 2021 anordnades ett regionalt Natursnoksläger på Härsjönäs lägergård utanför Lerum helgen
den 9 – 11 juli. 45 personer snokade tillsammans under tre dagar.

Härmed avgiven verksamhetsberättelse lämnas av styrelsen i Naturskyddsföreningen i Göteborg.
Göteborg den 2022-03-07

Lena Nilsson

Jan Gustafsson

Thomas Rössel

Bo Jönson

Mats Andersson

Anders Johnard

Oskar Tagesson

Ann-Marie Ljungberg

Tobias Johansson
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