
 
 
 

Verksamhetsplan 2022 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Sammanfattning – fokus under året 
Pandemins påverkan kommer förhoppningsvis att bli mycket mindre under året än föregående år, när 
vi kan återgår till fysiska möten och aktiviteter.   
 
Styrelsens fokus kommer fortsatt att utveckla den egna verksamheten bl a genom att stödja 
intressegrupperna. Arbete inför valet till kommunfullmäktige i september står högt på agendan liksom 
att fortsätta den samverkan som initierats de senaste åren, dels med kretsarna i Göteborgsregionen, 
dels med storstadskretsarna.  
 
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 
tillgång till möteslokal på kvällstid, 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 Ann-Marie Ljungberg som representant i styrelsen för 
länsförbundet i Bohuslän.   

 Jan Gustafsson är adjungerad styrelserepresentant i Kansli Väst.  
 
Samverkan inom Naturskyddsföreningen 
Samverkansgruppen i Göteborgsregionen initierades 2020 och grunden för samarbetsformen lades 
under 2021. Samverkan är planerad att fortsätta under 2022 och forumet fungerar som ett 
komplement till de båda berörda länsförbunden Bohuslän och Halland. Inbjudna kretsar är: Kungälv, 
Ale, Öckeröarna, Härryda, Partille, Lerum, Mölndal och Kungsbacka. Representanter för kretsarna 
träffas digitalt ca en gång per månad för att diskutera frågor av gemensamt intresse, särskilt 
infrastruktur, andra kretsöverskridande frågor eller gemensamma kampanjer och yttranden. 
Göteborgskretsen är under inledningen av året fortsatt sammankallande med överlämning till Lerum 
under våren. 
 
Mål under året är bl. a. att skriva en debattartikel om skogen i samband med riks nationella 
skogskampanj. 
 
Gruppen för Storstadskretssamverkan kommer också att fortsätta under året. Samverkan i detta forum 
har skett sedan 2019 på Göteborgs initiativ och tillsammans med Stockholm, Malmö, Uppsala och 
Lund diskuteras gemensamma utmaningar och tips för inspiration. 
 
Aktiviteter 
Gotaloppet är ett 20 km långt naturlopp med start i Jonsered längs delar av Gotaleden med målgång i 
Göteborg. Riks och Göteborgskretsen har påbörjat ett samarbete med arrangörerna av Gotaloppet där 
vi kan påverka utförandet av loppet samt genomföra egna aktiviteter i samband med loppet. Ett antal 
medlemmar har visat sitt intresse för detta vilket kommer att kunna genomföras första gången under 
augusti 2022. 
 
Samarbeten med andra organisationer 
En del av föreningens arbete sker i samverkan med Studiefrämjandet. 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 lokalhyra, medlemsaktiviteter och andra öppna arrangemang, intressegruppernas 
verksamhet, deltagande i läns- och riksaktiviteter samt egeninsats till projekt. 
 
Ideella traineer 
Under våren kommer en ideell trainee från Göteborg att genomföra sitt projekt ii samarbete med 
kretsen. Hen kommer att genomföra en aktivitetsbaserad utbildningsträff där målet är att öka 



 
 
 
intresset och engagemanget för att motverka bland annat utanförskapet och bidra till att få mer 
miljökloka individer, en mer inkluderande klimatrörelsen och hållbara samhällen. 
 

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.  

 
Intressegrupper 
 
Handla miljövänligt gruppen 
Inspirationskväll 
Som uppstart med klädinsamling inför klädbytardagen så kör vi en inspirationskväll i samarbete med 
Stadsbiblioteket. 
 
Klädbytardagen 
Vi planerar klädbytardagen som även i år kommer att ske i samverkan med Världskulturmuseet och 
äger rum lördag den 26 mars 
 
Förläng livet på dina kläder 
I samarbete med Stadsbiblioteket och deras skaparyta så kommer vi att köra workshopen Förläng livet 
på dina kläder sista lördagen i månaden förutom mars då det är klädbytardag. Här kan man få hjälp 
med hur man kan laga eller sy om sina kläder i stället för att slänga.  
 
Riksupptakt 
I år byter man tema för miljövänliga veckan vilket gör att det blir en riksupptakt som blir digital den 12 
och 13 mars. Temat kommer bli ekologiskt och mat. 
 
Reparationskvällar 
I år kommer vi att starta upp reparationskvällar i samverkan med Stadsbiblioteket och 
Studiefrämjandet. Tanken är att ha dessa återkommande, förhoppningsvis varannan månad beroende 
på vad volontärerna orkar med. Visa verktyg behöver köpas som t ex små skruvmejslar. 
 
Regional upptakt 
Vi kommer att delta under årets regionala upptakt som även i år fortsätter på temat Ta tillvara på det vi 
har och nu går in mer på att byta saker men fortsätter också med att laga.  
 
Miljövänliga veckan 
I år är temat ekologisk mat, då det har minskat hos konsumenterna. Vi kör någon aktivitet på temat 
och inför veckan så försöker vi göra en studiecirkel på förra årets bok Middagskompassen. 



 
 
 
Planeringsträffar 
Vi kommer att träffas och planera vad vi vill göra med jämna mellanrum under året.  
 
 

Klimatgruppen 
Sammanfattning 
 
Under 2022 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, i föreningens lokal på Första Långgatan, eller på Zoom om omständigheterna 
kräver det. Vi kommer också att testa att kombinera fysiska möten med deltagande via Zoom för 
medlemmar som är förhindrade att närvara fysiskt. Ambitionen är att ofta ha ett "miniseminarium" (se 
även bilaga) där medlemmar eller inbjudna gäster kort berättar om ett aktuellt klimatrelaterat ämne.  
 
Utveckling av gruppens interna arbete: Gruppen får varje år ett betydande antal förstagångsbesökare 
varav många sällan eller aldrig dyker upp igen. För att bättre ta vara på “nykomlingar” i gruppen 
kommer vi att ha en “välkomstgrupp” som på olika sätt skall hjälpa dessa att finna sig till rätta i 
gruppen. Vi kommer också att försöka att sprida ansvaret för det administrativa arbetet i gruppen så 
att alla uppgifter inte ligger på sammankallande, samt fortsätta diskussioner om ev tydligare regler för 
gruppens arbete och om hur vi kan underlätta medlemmarnas engagemang i konkreta projekt. 
 
Kontakter med andra kretsar och grupper: Vi vill 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. 
 
Dialog med Riks: Under det gångna året har vi haft täta kontakter med Riks med anledning av 
kampanjen “Fossilförbud 2030” (se verksamhetsplan). Intresset från Riks’ sida för sådana kontakter 
förefaller också ha ökat, och vi vill gärna fortsätta att interagera med Riks, framför allt när det gäller 
kampanjer och arbetet inför valet 2022. 
 
Verksamhet riktad mot allmänheten 
Föredrag: Verksamhet som innebär fysiska möten med en större grupp personer har legat nere en 
längre tid pga. smittskyddsläget, men vi hoppas komma i gång med åtminstone ett offentligt 
evenemang under våren. Vi har tidigare samarbetat med muséer och bibliotek och hoppas kunna 
återuppta de kontakterna snart. Vi har också blivit inbjudna att hålla föredrag för Allégårdens 
pensionärsförening.  
 



 
 
 
Samverkan med Svenska Kyrkan i Västra Frölunda Pastorat och Göteborgs Stift 
Västra Frölunda Pastorat driver ett arbete för att miljöcertifiera sig som arbetsplats men också 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. 
 
Naturguidning: I ett samarbete mellan olika kretsar i regionen ordnas då och då naturguidningar i 
skogsområden där skogens betydelse för klimatet och för biologisk mångfald lyfts. En medlem i 
gruppen är engagerad i detta samarbete, som kommer att fortsätta under 2022. 
 
Kan vi påverka hur Göteborgs stad informerar medborgarna om klimatfrågan? 
Vi har haft kontakt med ansvarig för den kommunala miljöinformations-kanalen Greenhack GBG som 
har hållit ett miniseminarium för oss under det gångna året. Vi kan använda oss av materialet i 
Naturskyddsföreningens kampanj Hela Sverige ställer om för att få inspiration om hur vi kan påverka 
och följa upp kontakten med Greenhack. 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 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? 
 
Politikerhearing: En lokal klimatpolitisk hearing med forskare och kommunala politiker var inplanerad 
för våren 2020 men fick skjutas upp pga. coronapandemin. Det är vår förhoppning att 
förutsättningarna skall infinna sig för att genomföra ett likartat evenemang under 2022. 
 
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. 
 
 

Havsnätverket Väst 
Ingen uppgift  
 
 

Stadsplaneringsgruppen 
Sammanfattning 
Medlemmarna i Stadsplaneringsgruppen kommer under 2022 att fortsätta fortbilda sig inom hållbart 
stadsbyggande, granska detaljplaner och skriva yttrande. Under året kommer vi att arbeta för att vår 
strategi genomförs, detta genom att vi kopplar våra aktiviteter till den. Strategin kommer att 
uppdateras till en version 2.0 efter att den nya översiktsplanen antagits. Grönkartan och handboken 



 
 
 
kommer att fortsätta utvecklas. Gruppen vill fortsätta att kommunicera utåt om vårt arbete och våra 
yttranden - dels genom sociala medier och debattinlägg, dels genom att bjuda in till fler temakvällar 
och workshops angående grön stadsplanering, ekosystemtjänster, urban ekologi, miljörätt och 
planprocessen. Vi planerar att genomföra både kampanjer och utredningar samt att delta i 
föreningens valarbete 2022. Studiebesök, platsbesök/naturinventeringar samt “Grön öl” enbart för 
umgängets skull ska också hinnas med! 
 

Mål 
● Skriva lika många yttranden som 2021 - ca 12 stycken 
● Bidra till valarbetet 2022 
● Nå ut till fler på Instagram - vi vill få minst 1000 följare 
● Fler än 4 st. temakvällar - föredrag, workshops, panelsamtal 
● Färdigställa en checklista för yttrande, som är en del av handboken. 
● Utveckla en digital version av grönkartan 
● Lansera minst 3 kampanjer 

 

Planerade aktiviteter 
Månadsträffar 
Vi träffas på digitala och/eller på fysiska träffar en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokaler 
på Första Långgatan. Vi planerar att ha fysiska träffar men med möjligheten att närvara på distans. 
Följer rådande rekommendationer med hänsyn till smittspridningen. 
Syfte Gå igenom inkommande planärenden och diskutera stadsplaneringsfrågor, kampanjer och 
workshops. Arbete med grönkarta och handbok.  
 
Yttranden 
Vi granskar planer och skriver yttranden. Målsättning är att skriva lika många som i fjol, ca 12 stycken. 
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. 
 
Kampanj - Gör Gråa Gator Grönare 
En kampanj som ger våra följare möjlighet att föreslå platser i staden där det behövs mer grönska.  
Vi vill göra illustrationer av staden med extra grönska som kommer att förvåna våra följare. Samt att  
vi kommer att arbeta med politisk påverkan i frågan inför valet 2022. 
Syfte Att engagera våra följare och visa på fördelarna med en grönare stadskärna.  
 

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 
 

Kampanj - Göteborg är ute och cyklar del 2 
En del 2 av kampanjen där vi lyfter fram mer av det materialet vi har skapar, framför allt vad politikerna 
svarade i enkäten. Det kan vara i samband med valet 2022.  
Syfte Påvisa att våra cykelbanor behöver förbättras i vissa delar av staden och vad politikerna vill göra 
för att lösa problemen och få fler att cykla. 
 

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 
 
Samtal - Omvandla gräsmattor till ängar 
Omvandla gräsmattor vid verksamhetsområden/industriområden till ängar genom information till och 
samtal med markägare. 
Syfte Att gynna biologisk mångfald i idag underutnyttjade ytor och fortbilda och inspirera markägare.  
 
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. 
 
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. 
 
Utredning - Utveckla grönkartan och handboken 
Under året kommer grönkartan och handboken utvecklas. Handboken innehåller bl.a. en checklista för 
hur vi granskar detaljplaner. 
Syfte För att lättare kunna granska detaljplaner och skriva yttrande. 
 
Utredning - Strategi 2.0 
Påbörjat arbetet med att uppdatera strategin till version 2.0 i samband med den nya översiktsplanen 
som planeras fattas beslut om under våren 2022. Detta kan med fördel göras i samarbete med de 
andra intressegrupperna. 
Syfte Hjälpmedel för gruppen och föreningen samt för extern kommunikation 
 
Utredning - Utvärdera hur grönytor används 
Tillgängliggöra närnatur, identifiera grönområden som kan förbättras. Använda GIS till att identifiera 
områden. Göra platsbesök med en checklista. 
Syfte Tillgängliggöra närnatur 



 
 
 
 
Utredning - Säkrare cykelbanor 
Vi vill utreda och inventera befintliga cykelbanor och undersöka vilka av dessa som uppfyller kraven 
som ställs i program/regelverk såsom cykelprogrammet och VG-utformning. Därefter vill vi peka ut de 
cykelbanor 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 som ej uppfyller kraven i cykelprogrammet, VGU, GCM 
handboken och Tekniska handboken 
 
Kampanj - Valprojekt 2022 
Material från kampanjerna Grönare gator samt Göteborg är ute och cyklar del 2 avses att användas  
i föreningens valarbete. En uppföljning kommer att göras av de detaljplaner som vi har yttrat oss 
kritiska till under 2018-2022 för att se hur de politiska partierna har röstat i dessa. Denna 
undersökning kommer också att ingå i valprojektet. 
Syfte Fånga tillfället att lyfta angelägna frågor 
 
Socialt- Grön öl AW 
En kväll i månaden ses vi ute på lokal. Till dessa träffar bjuder vi in föreningens övriga grupper och 
medlemmar. Tid och plats utlyses i föreningens nyhetsbrev.  
Syfte Att under lättsamma former hinna mingla, lära känna varandra och diskutera hållbarhetsfrågor 
ur ett bredare perspektiv.  
 
Socialt- Sommar- och vinteravslutning 
Sommaren och hösten avslutas med något litet kalas för att umgås och fira vårt arbete  
Syfte Att stärka det sociala och fira vinster. 
 
Starta ett Twitter-konto 
Vi föreslår att föreningen startar ett twitterkonto för att bredda möjligheterna att nå ut i frågor som är 
relevanta på lokal nivå. Nu när det är valår är det förstås extra viktigt.  
Syfte Föreningen kan delta i offentliga diskussioner i olika frågor. Vi kan sprida våra synpunkter och 
krav till såväl allmänhet som lokala politiker och andra aktörer. 
 
Yttranden - Kom i gång och skriv! 
Flera i gruppen har uttryck att det känns lite klurigt att börja skriva yttranden. Så vi sammanställer en 
lathund (en del av handboken) som kan fungera som stöd. Under en fysisk/digital träff går vi igenom 
den, tittar på exempel på tidigare yttranden samt rätar ut frågetecken. 
Syfte Sänka tröskeln för gruppens medlemmar att “våga” börja skriva yttranden. 
 

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 2022 planerar vi för ett regionalt Natursnoksläger, sannolikt på Härsjönäs lägergård utanför 
Lerum helgen den 22 – 24 juli. 
 
 
 
 
 
Göteborg, 2022-03-07 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 


