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

Sammanfattning styrelsen 
Arbetet i föreningen präglades under årets början fortsatt mycket av pandemin, men sedan 
restriktionerna släpptes under våren har arbetet alltmer återgått till det normala. Ibland har arbetet 
underlättats genom fortsatt användning av nya digitala arbetssätt. Styrelsemöten har t. ex. under året 
genomförts omväxlande genom digitala och fysiska möten.  
 
Styrelsen har under året haft fortsatt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i föreningen. Kretsen 
har under året haft tillgång till en av verksamhetsutvecklare på Kansli Väst motsvarande 20 procents 
tjänst. 
 
Inför kommunvalet genomförde styrelsen ett valprojekt som omfattade en enkät över vad partierna i 
regionfullmäktige vill kommande mandatperiod och två föreläsningar. Materialet kommunicerades 
både i tryckt form och genom kampanj i sociala medier.  
 
Hela föreningen har märkt en tillströmning av nya medlemmar efter valet i september och styrelsen 
ordnade två träffar för nya medlemmar under hösten. Dessa träffar har lett till att tre nya 
intressegruppen har initierats och håller på att formas; Havsgruppen, Skogsgruppen samt Utflykts- 
och guidegruppen.   
 
Intressegrupperna har som vanligt drivit huvuddelen av kretsens arbete, ni kan läsa mer om detta 
under respektive intressegrupp längre ner. Aktiva grupper har under året varit Handla Miljövänligt 
gruppen, Klimatgruppen, Stadsplaneringsgruppen och Ängsgruppen. Kretsen har också, med stöd av 
Kansli Väst, aktiva grupper inom föreningens barnverksamhet, Natursnokarna. 

 
Framgångar under året 
Under denna rubrik vill vi lyfta fram särskilda framgångar under året. Därmed har vi inte för avsikt att 
förminska alla andra insatser. 
 

 Vi har uppnått en ökad synlighet genom bland annat valprojektet samt kommunikation 
gällande planer och granskning av det kommunala styrets budget i sociala medier. 

 Vi har fått många nya medlemmar och av dem kom 25 på de två öppna medlemsmötena som 
styrelsen arrangerade under hösten och detta har lett till att det har startats 3 nya 
intressegrupper; utflyktsgruppen, havsgruppen och skogsgruppen. 

 I stadens budget för 2023 syns höjda ambitioner inom klimat- och miljöområdet och det finns 
flera förslag som Naturskyddsföreningen i Göteborg har kämpat för under lång tid som nu 
ska genomföras. Det gäller till exempel att skapa bilfria zoner kring skolor, att ålgräsområden 
ska skyddas, antal parkeringsplatser vid nybyggnation ska minska samt att exploatering av 
värdefull natur och åkermark stoppas i i Säve, Bua, Skogome och Björlanda. Men mer behöver 
göras. 
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Hedersutmärkelse 
Silverfalken Bo Jönsson 
Under rikskonferensen den 14-15 maj i Mora tilldelades Bo Jönson, sedan många år skattmästare i 
riksföreningen samt kassör i länsförbundet och i göteborgskretsen, Naturskyddsföreningens 
hedersutmärkelse silverfalken för sina mångåriga insatser. Lena mottog utmärkelsen å Bos vägnar.  
Motiveringen lyder: 
 
”Alla föreningar behöver personer som möjliggör för andra att få utlopp för sitt engagemang. Några 
sådana personer är de som ser till att det finns ekonomiska resurser för att kunna bedriva miljökamp i 
Naturskyddsföreningen. Bo “Bosse” Jönson är just en sådan person. Under lång tid av sitt liv har 
Bosse varit engagerad i vår förening som kassör i Göteborgskretsen och Bohusläns länsförbund samt 
som skattmästare i riksstyrelsen. I decennier har han i olika styrelser bidragit med sin kunskap och sitt 
goda humör, samtidigt som han styrt upp ekonomihanteringen och på ett pedagogiskt sätt förtydligat 
och förklarat många årsredovisningar. I riksstyrelsen var Bosse skattmästare i 15 år, samtidigt som 
han skötte ekonomin i både Göteborgskretsen och i Bohusläns länsförbund.” 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 12 ordinarie ledamöter. 
 
På årsmötet den 27 mars valdes: 

 Lena Nilsson, ordförande, omval, 1 år 
 
Följande personer valdes på 2 år (för 2022 – 2024) 

 Tobias Johansson omval 2 år  
 Mats Andersson omval 2 år  
 Thomas Röstell omval 2 år  
 Linda Gustafsson nyval 2 år  
 Anna Pielach nyval 2 år  
 Kim Weinehammar nyval 2 år 
 

Sedan tidigare var följande personer valda på 2 år (för 2021 – 2023) 
 Jan Gustafsson, omval, 2 år 
 Bo Jönson, omval, 2 år 
 Ann-Marie Ljungberg, omval, 2 år 
 Oskar Tagesson, omval, 2 år 
 Anders Johnard, omval, 2 år 

 
Ingen ledamot har avgått ur styrelsen under året 
 
Mötena hölls under året initialt digitalt och har under andra halvan alternerats mellan digitala (D) och 
fysiska (F) mötet. 11 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 17/1 (D), 17/2 (D), 7/3 (D), 26/4 
(F), 24/5 (F), 16/6 (F), 22/8 (D), 20/9 (D), 20/10 (D), 24/11 (F), 15/12 (F).  
 
Årsmötet som hölls den 27 mars på Frölunda kulturhus med 17 medlemmar närvarande. Det 
konstituerande mötet hölls den 29 mars.  
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Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av: 

 Christina (Chris) Moberg (sammankallande), omval 
 Anders Malmsten, omval 
 Camilla Wenke, omval 
 Sebastian Thisted, nyval 

 
Revisorer har varit: 

 Peter Andersson, omval 
 Anders Ivarsson, nyval 
 Tilda Sandin, (suppleant), omval 
 Christian Olsson, (suppleant), nyval, tidigare revisor 

 

Representation 
 Länsförbundet i Bohuslän: Ann-Marie Ljungberg har varit vald representant med rösträtt  
 Styrgruppen Kansli Väst: Kretsen har representerats av Jan Gustafsson som adjungerad 

 

Samverkan inom Naturskyddsföreningen 
Samverkan Göteborgsregionen 
Samverkan i Göteborgsregionen har i princip varit vilande under året. 
 
Storstadskretssamverkan 
Storstadskretssamverkan, som omfattat kretsarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala 
(vilket är all kretsar i landet med fler än 5 000 medlemmar), har varit vilande under året.  
 

Medlemmar  
Medlemsantalet för 2022 var 12 827 medlemmar, motsvarande siffra för 2021 var drygt 12 000 och 
för 2020 var medlemsantalet drygt 15 000 medlemmar.  
 
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. Detta har gjort att 
det ser ut som antalet medlemmar minskar med ca 3 000 för kretsen de senaste åren. Antalet 
familjemedlemmar redovisas separat då de har en längre medlemsavgift och antalet därför påverkar 
föreningens inkomster.  
 

Resursstöd till kretsaktiva 
Under året har Göteborgskretsen haft resursstöd av en verksamhetsutvecklare på Kansli Väst på 20 % 
tjänst. Genom detta har kretsen bl. a fått stöd och avlastning i utskick av e-nyhetsbrev, diverse 
kommunikation, bokning av lokalen, uppdatering på hemsidan och Facebook. 
 

Ekonomi 
Föreningens resultat för verksamhetsåret 2022 och ekonomiska ställning 2022-12-31 framgår av 
bifogad ekonomisk berättelse. 
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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.  
 
Systemstöd för digitala möten 
Möten har delvis genomförts på digitala plattformar som Teams och Zoom under året. Styrelsen har 
bistått intressegruppernas behov gällande detta under året.  
 

Skrivelser 
Kretsen har fått följande skrivelser publicerade under året: 

 Gör det attraktivt för fler göteborgare att ta cykeln, GP Debatt, 2022-04-14 
 För att minska fisksvinnet måste trålning begränsas, ETC Debatt, 2022-06-30 
 Göteborgs natur offras för att bilister ska slippa klimatångest, ETC Debatt, 2022-07-11 
 Sverige – dags att ratificera lagen om ekocid, Syre, 2022-11-19 

 
Yttranden 
Föreningen har under året lämnat in följande 19 stycken yttranden på planarbeten genom 
Stadsplaneringsgruppen 

 Yttrande Sörred – Verksamheter vid Pressvägen – Samråd, 2022-01-31 
 Yttrande – Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan inom stadsdelarna 

Kvillebäcken, Backa och Tingstadsvassen i Göteborg, 2022-03-16 
 Yttrande – Kallebäck-Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23, 2022-03-23 
 Yttrande – Detaljplan för Kyrkbyn – Bostäder vid Jättestensgatan inom stadsdelen Kyrkbyn, 

2022-04-12 
 Yttrande – Granskning Sörred – Verksamheter vid Pressvägen_, 2022-04-29 
 Yttrande – Björlanda – Bostäder vid Skra Bro III, 2022-05-10 
 Yttrande -Tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Risholmen, Göteborgs hamn, Göteborg stad, 

2022-06-03 
 Yttrande – Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan inom stadsdelen 

Guldheden i Göteborg, 2022-06-13 
 Yttrande – Detaljplan för Hjällbo – Program för stadsutveckling i Hjällbo, 2022-06-30 
 Yttrande – Program för Biskopsgården, 2022-09-13 
 Yttrande – Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Syrhåla och Lilleby, 

2022-10-18 
 Yttrande – Detaljplan för Bostäder vid Drakblommegatan, 2022-10-26 
 Yttrande – Naturreservatet Lärjeåns dalgång_Samråd, 2022-10-31 
 Yttrande – Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan, 2022-11-16 
 Yttrande – Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom 

stadsdelen Heden, 2022-11-30 
 Yttrande_Järnbrott_Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2_Granskning_,  

2022-12-02 
 Yttrande – Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim, 2022-12-13 
 Yttrande – Brottkärr – Bostäder på ̊ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen, 2022-12-

13 
 Yttrande kulturreservat Slottsskogen, 2022-12-23 
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Övrigt yttrande 
Föreningen har under året lämnat in följande övriga skrivelser och yttranden av styrelsen och/eller 
intressegrupper 

 Remissvar – regional infrastrukturplan, RS 2019-08293, 2022-01-31 
 

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 2021 års Kaprifolpris till Föreningen för kulturmark, med motiveringen:  
 
” Föreningen för Kulturmark bildades i 1992 och har sedan dess aktivt arbetat med röjning och slåtter i 
anslutning till historiska lämningar i Göteborgs trakten. Tack vare detta initiativ uppmärksammas inte 
bara de arkeologiska aspekterna av Göteborgs kulturlandskap utan även den biologiska mångfalden 
som gynnas av slåtterskötseln. Rödlistade arter såsom slåttergubbe har etablerat sig i ängarna. En 
grupp av ideella ställer regelbundet upp på slåttern. Föreningen har släppt två böcker: "Från täta snår 
till blommande äng" och "Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten". Dessa 
böcker är en rikligt illustrerad dokumentation av föreningens arbete och lokal historia. Föreningen 
driver en väl uppdaterad webbsida och Facebook sida där alla skötseltilfällen läggs upp.” 
 
Styrelsen beslutade att inte dela ut Stinknävan avseende 2021. 
 

Valprojekt 
Kretsen ansökte under våren 2022 om projektmedel (50 000 kr) från Riksföreningen för ett valprojekt 
under parollen Det är bråttom nu – Agenda 2026! Pengarna var riktade att finansiera skapande av 
innehåll och marknadsföring av projektet. Till detta anställdes Eva Sörenson som projektledare på 
50% under perioden 1 juni-18 september. Pengar till lön har utgått från kretsens egna medel.  
 
Den ursprungliga projektplanen innehöll fler idéer än de som faktiskt genomfördes, tex skrevs ingen 
debattartikel och inga intervjuer med politiker genomfördes. De två huvudspår som ingick i 
projektplanen och som var rimliga att genomföra under den tid som projektet pågick var att göra en 
valenkät samt att arrangera minst två föreläsningar med intressanta talare. Kretsen har utöver detta 
deltagit på Frihamnsdagarna samt delat ut flygblad, med både den lokala och den nationella 
valguiden, vid ett flertal tillfällen.  
 
Utöver valprojektet, och delvis i samarbete med projektet, så har kretsens klimatgrupp arrangerat en 
föreläsning om vindkraft (”Smart förnybart”) samt en välbesökt politikerutfrågning (”Från snack till 
verkstad?”) under slutet av augusti.  
 
I den relativt täta kommunikationen med kretsens styrelse har projektledaren förstått det som att 
styrelsen på det stora hela varit mycket nöjd med den verksamhet som genomförts. 
 

Aktiviteter 
Gotaloppet 
Den 20 augusti 2022 gick Gotaloppet av stapeln, ett naturlopp som startar i Jonsered längs med 
Säveån och som slutar i Göteborg. Naturskyddsföreningen - Riks - är en av loppets samarbetspartner 
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och har inför och under loppet genomfört insatser tillsammans med Göteborgskretsen. Vi har också 
hjälpt till att belysa vikten av att värna naturen och skogen vi springer i. 
 
Efter en utvärdering har Riks beslutat att inte förlänga samarbetet med Gotaloppet för 2023. 
 

Ideella traineer 
Under våren antogs fem sökande från Göteborg till det nationella ideella traineeprogrammet hösten 
2022-våren 2023. Under de sista månaderna 2022 har traineerna skissat på ̊beskrivningar av projekt 
som kommer att genomföras under våren 2023. Projekten sker i samarbete med kretsen. 
 

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 5 200, 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 
Förläng livet på dina kläder 
En återkommande workshop i samverkan med Stadsbiblioteket dit besökare har möjlighet att få stöd 
och hjälp att laga sina kläder t ex byta dragkedja eller laga en trasig ryggsäck. Under året har denna 
varit sju gånger med olika mängd deltagare.  
 
Riksupptakt inför miljövänliga veckan 
Då det nu blir ett byt till eko tema på Miljövänliga veckan så hade riks digital upptakt för att ge fakta 
och bjöd bland annat in ekobonde att berätta om sitt arbete. Här deltog några från oss.  
 
Inspirationskväll 
Genomfördes på Stadsbiblioteket där det också gick att lämna in kläder till klädbytardagen och det 
kom in en hel del. Några föreläsningar som inspiration gavs också.  
 
Klädbytardagen 
Första klädbytet efter pandemin drog över 300 besökare och över 1000 plagg som bytte ägare. Det 
erbjöds också möjlighet till enklare redesign. I samarbete med Världskulturmuseet och Björkåfrihet.  
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Regional upptakt 
Den regionala upptakten var i Göteborg och allra flesta som deltog var också härifrån. Under dagen 
lyssnade vi på fakta om ekologiskt, en som berättade om Gröna gårdar och deras sätt att bedriva 
jordbruk och djurhållning samt diskutera aktiviteter.  
 
Miljövänliga veckan 
Det var nytt tema ”byt till eko” då försäljningen av ekologisk mat gått ner under pandemin. Vi 
genomförde en aktivitet i Willys hemma första Långgatan där vi ihop med Willys hållbarhetsansvarig 
bjöd på ekologisk yoghurt och ekokaffe till kunder.  
Vi gjorde också en familjeaktivitet på Naturhistoriska där man fick prova att mixa ett smakprov på 
ekologisk smoothie och få info om ekologiskodling samt tävla i ett ekoquiz.  
 
Prylbytardag 
I november genomfördes ett prylbyte med 496 bytta prylar i samarbete med Världskulturmuseet. 
Kategorier att byta var: jul, sport&fritid, kök, barn och heminredning.  
 
Hållbart julpyssel 
Genomfördes helgen före jul på Naturhistoriska. Här skapades tomtat och granar av toarullar, 
äggkartonger och lite tillägg som flirtkulor, silkespapper och filt. 
 

Klimatgruppen 
Sammanfattning 
Under 2022 har klimatgruppen återupptagit sina möten på plats i lokalen och andra 
aktiviteter med fysiska möten efter två år av övervägande distanserad verksamhet. Vi har 
också, förutom våra sedvanliga aktiviteter, jobbat med att utveckla vår verksamhet så att fler 
medlemmar tar ansvar för våra aktiviteter och så att nykomlingar i gruppen får lättare att 
knyta an till den. 
 

Mötes- och medlemsstatistik, organisation 
Gruppen har under 2022 hållit 13 möten med en genomsnittlig närvaro på 7,4 personer/möte 
(motsvarande siffra för 2021 var 9,6). Närvaron var påtagligt högre under hösten (9,4 
pers./möte) än under våren (6,1 pers./möte). Genomsnittlig närvaro per medlem har varit 4 
möten (jämfört med 4,3 år 2021) och 7 medlemmar har deltagit i mer än hälften av årets 
möten. Sammanlagt har 24 olika personer deltagit i mötena under året. 
Alla möten under året har hållits på plats i föreningens lokal, dock med möjlighet för 
medlemmar att delta via Zoom (något som utnyttjats sparsamt men med mestadels gott 
resultat). 
 
Ett par organisatoriska förändringar har genomförts under året. Fr o m augusti minskades 
mötesfrekvensen från var tredje till var fjärde vecka, och vi införde ett system med “team” om 
två personer som ansvarar för varje möte (planering, utskick, genomförande och 
dokumentation), med målet att ha så bred rekrytering av dessa “team” som möjligt. 
Erfarenheterna från den första säsongen med detta system har varit goda, med ett tydligt 
ökat engagemang i mötena och högre deltagande än under våren. Vi fortsätter också vår 
verksamhet riktad mot nya medlemmar i gruppen, numera i form av den sociala aktiviteten 
“grön öl” som görs i samverkan med andra intressegrupper i kretsen. 
 
Gruppens epostlista omfattar i dagsläget 133 namn (en ökning med 5 namn under året) och 
vår Facebook-grupp, "Klimatgruppen i Göteborg (Naturskyddsföreningen)", har 739 
medlemmar (en ökning med 147 namn under året). 
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Genomförda aktiviteter 
 20/4: Behöver vi mer vindkraft? Vad händer när det inte blåser? Professor Tomas 

Kåberger föreläser på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B 
 23/8: “Smart förnybart” föreläsning på Viktoriahuset för medlemmar och allmänhet 

med docent Lisa Göransson med fokus på vindkraftsproduktion (YouTube-länk). 
 31/8: “Från snack till verkstad? Göteborgspolitikerna och klimatet” Ledande 

Göteborgspolitiker svarar på ̊de viktigaste frågorna om den lokala klimatpolitiken. 
Forskare från Chalmers recenserar deras svar (YouTube-länk). 

 25-27/8: Deltagande på Frihamnsdagarna, där information om “Från snack till 
verkstad”-utfrågningen (se ovan) spreds samt resultatet av lokal och nationell 
valenkät. 

 27/11: Filmvisning Hagabion “Rebellion”. 
 28/11: Deltagande i “Samråd för Klimat- och miljögrupper” i samverkan med 

Studiefrämjandet 
 Utdelning av cirka 700 Fossilförbud 2030-foldrar främst i anslutning till några Fridays 

for future-tillfällen under senvåren och början av hösten. 
 Stöttat kretsens valprojekt med att dela ut resultatet av lokal och nationell valenkät 

inför valet i september. 
 “Grön öl”, sociala träffar ett antal gånger under verksamhetsåret. Sen i höstas sker 

träffarna i samverkan med Stadsplaneringsgruppen. 
 

Miniseminarier under året 
 Medlemmar i Nätverket Stoppa Preemraff berättade om sin verksamhet. 
 Carl Coinberg, Trelleborg Energi AB, berättade om bolagets satsningar på förnybar 

energi. 
 Boel Vallgårda, Naturskyddsföreningen i Uppsala-kretsen och tidigare aktiv i 

styrelsen berättade om kretsens klimatarbete, särskilt hur man drivit valprojekt 
 Cecilia Verdinelli från Nätverket Bryt Fossilberoendet berättade om nätverkets 

kommande manifestation. 
 Annika Granebeck från Tarfala forskningsstation berättade om hur är det att forska 

om glaciärer och klimatförändringar. 
 Göran Berndes, professor på Chalmers, berättade om ”Bioenergi och klimatnytta”. 

 

Stadsplaneringsgruppen 
Sammanfattning 
Stadsplaneringsgruppen fortsätter vara mycket aktiv under året. Vi fortsätter hålla våra månadsträffar 
och föredrag och erbjuder alla att delta digitalt vid behov med Google meet som verktyg. I början på 
året fokuserade gruppen på att bibehålla sin kärnverksamhet med mer aktiv närvaro på sociala 
medier och fortsätta med kampanjen “grönare gator”, varav vi kontaktade Göteborgs invånare för att 
höra vilka gator som dem ville se grönare. Men troligen den viktigaste händelsen var valet 2022, som 
ledde till ett större valprojekt som hela Naturskyddsföreningen i Göteborg administrerade. Under 
projektet anställde styrelsen en projektledare som genomförde projektet. Stadsplaneringsgruppen 
deltog i projektet med sina tankar och perspektiv för en mer hållbar stad. Flera föredrag genomfördes 
vilka gruppen deltog på. Vi deltog även under Frihamnsdagarna i samband med valet. I och med ett 
nytt regeringsskifte har även gruppen diskuterat vad kan innebära för oss. Ännu fler yttranden skrevs 
detta år-17 stycken! Flera stora program och detaljplaner dök upp under året, bland annat Volvo Cars 
nya batterifabrik i januari och Lärjeåns omvandling till naturreservat i september som gav vår grupp 
flera utmaningar att studera dess långsiktiga konsekvenser. Gruppen har varit mycket aktiv på 
Instagram, framförallt genom nämnda yttranden. Vi har fortsatt genomföra vår AW, dock med 
begränsat deltagande. 
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Det är runt 10 personer på månadsträffarna (2021: 10 personer, 2020: 9 personer, 2019: 8 personer, 
2018: 7 personer, 2017: 4-5 personer). I maillistan är det 114 personer (2021: 118 personer 2020: 98 
personer, 2019: 68 personer, 2018: 43 personer, 2017: 21 personer). Sammankallande är Kristin 
Westlund och Oskar Tagesson. Ordförande är Kristin Westlund och Lucas Gebrim. Gruppen 
kommunicerar genom mail och Slack. 
 

Vinster 
Vinst 1 - Förlängning av samråd samt flytta kompensationsområde till kommunal mark för 
batterifabriken 
Efter en långvarig diskussion med Volvo, Northvolt och Göteborgs Stad har staden valt att anpassa 
detaljplanen för Volvos framtida batterifabrik till en mer hållbar och långsiktig lösning med en längre 
samrådsprocess samt ändrade kompensationsområden. 
 
Vinst 2 - Troligt beslut att Lärjeåns dalgång ska bli ett naturreservat 
Efter flera år av diskussion och inlämnade synpunkter kommer Lärjeåns dalgång troligen bli ett 
naturreservat. 
 
Vinst 3 - Flera förslag efter nya politiska styret 
I stadens budget för 2023 syns höjda ambitioner inom klimat- och miljöområdet och det finns flera 
förslag som Naturskyddsföreningen i Göteborg har kämpat för under lång tid som nu ska 
genomföras. Det gäller till exempel att skapa bilfria zoner kring skolor, att ålgräsområden ska 
skyddas, antal parkeringsplatser vid nybyggnation ska minska samt att exploatering av värdefull natur 
och åkermark stoppas i i Säve, Bua, Skogome och Björlanda. Men mer behöver göras. 
 

Genomförda aktiviteter 
Månadsträffar.  
Stadsplaneringsgruppen träffas kontinuerligt ca en gång i månaden. 2022 var det 10 
stycken månadsträffar. Stort fokus har varit på detaljplaner, valprojektet samt den nya regeringen. 
Träffarna har hållits både fysiskt och digitalt. 
 
Yttrande 
Vi har lämnat in totalt 17 yttranden (2021: 12 st., 2020: 13 st., 2019: 10 st., 2018: 6 st.) 
 

 Järnbrott_Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2_Granskning. 2022-12-02 
 Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen 

Heden. 2022-11-30 
 Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan. 2022-11-16 
 Naturreservatet Lärjeåns dalgång_Samråd. 2022-10-31 
 Detaljplan för Bostäder vid Drakblommegatan. 2022-10-26 
 Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Syrhåla och Lilleby. 2022-10-18 
 Program för Biskopsgården. 2022-09-13 
 Detaljplan för Hjällbo – Program för stadsutveckling i Hjällbo. 2022-06-30 
 Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan inom stadsdelen Guldheden i 

Göteborg. 2022-06-13 
 Tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Risholmen, Göteborgs hamn, Göteborg stad. 2022-06-

03 
 Björlanda – Bostäder vid Skra Bro III. 2022-05-10 
 Granskning Sörred – Verksamheter vid Pressvägen. 2022-04-29 
 Detaljplan för Kyrkbyn – Bostäder vid Jättestensgatan inom stadsdelen Kyrkbyn. 2022-04-12 
 Kallebäck-Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752-23. 2022-03-23 
 Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan inom stadsdelarna Kvillebäcken, Backa 

och Tingstadsvassen i Göteborg. 2022-03-16 
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 Remissvar – regional infrastrukturplan, RS 2019-08293. 2022-01-31 
 Sörred – Verksamheter vid Pressvägen – Samråd. 2022-01-31 

 
 Tre ytterligare yttrande är pågående: Slottsskogens kulturreservat, Lindås - Bostäder vid 

Vågnedalsvägen och Brottkärr - Bostäder på ängar och berg. 
 
Föredrag/workshops 

 10/9- Lär dig skriva yttrande. 10 deltagare 
 27/9- Workshop om hållbara städer - Deltog och presenterade vårt arbete på ett samtal om 

hur Riksföreningen kan arbeta med stadsutvecklingsfrågor. 11 deltagare 
 
Större föredrag/Workshops som gruppen har deltagit i 

 25-27/9- Frihamnsdagarna. 
 23/11- Mingelkväll för nya medlemmar. 20 deltagare 

 
Platsbesök 

 På grund av rådande omständigheter har inga nya platsbesök planerats. Men vi hoppas 
kunna starta igång inför år 2023. 

 
Kampanjer 

 Gör Gråa gator grönare - En kampanj för att påverka politikerna att skapa grönare gator. 
Kampanjen gav Göteborgs invånare möjlighet att komma med förslag på platser dem vill se 
grönare. Gruppen skapade vackra illustrationer som sedan skickades in till miljöförvaltningen 
och Park och natur. Vi har fått svar från Miljöförvaltningen. 

 
Samtal/Möten 

 Naturskyddsföreningens videoproducent Roberto Rivas besökte Göteborg och vår grupp för 
att höra mer om vårt arbete. Oskar bemötte honom och hade en intervju. 1/11 

 Långvarig diskussion gällande Batterifabriken med Northvolt. 
 
Debattartiklar och pressmeddelande 

 Cykeln som klimatlösning. I samarbete med Cykelfrämjandet. 7/4 
 Göteborgs natur offras för att bilister ska slippa klimatångest. 25/6 

 
Sommaravslutning. Terminen avslutades med ett litet kalas för att umgås och fira vårt arbete. 4 
stycken deltog. 
 
Grön öl. gruppen fortsatte att hålla Grön öl under 2022, ett initiativ för att kunna ses och mingla, lära 
känna varandra och prata lite bredare om olika hållbarhetsfrågor. Till dessa tillfällen har även 
föreningens övriga grupper och medlemmar varit inbjudna och ett par stycken utanför 
Stadsplaneringsgruppen har deltagit såsom klimatgruppen. Intresse finns att fortsätta ha 
gemensamma aktiviteter för att stärka vårt samarbete. 
 
Kommunikation. Vi skriver om aktiviteter i nyhetsbrevet, når cirka 500 konton i inlägg på Instagram 
samt mellan 300-1000 (genomsnitt 600) personer i inlägg på Facebook. Lucas Gebrim och Emmelie 
Falk har skött Instagram och Facebook respektive. Vi kommunicerar aktivt våra yttranden och 
debattartiklar på våra sociala medier samt nyhetsbrev för att visa vad vi gör i gruppen för inspiration. 
Antal följare på Instagram var i slutet av året 1 001 st. 
 

Ängsgruppen 
Arbetet har bedrivits i enlighet med verksamhetsplanen för året.  

Arbetet med Skändla äng har fortsatt. Slåtter skedde här den 6 augusti. Slåtter har också skett i 
Sjöbergen, Olofstorp och i Slottsskogen.  
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Fågelholkar har tillverkats för försäljning. 

Göteborgs Posten och Göteborg direkt skrev artiklar om en ny äng vid Askim och ängsgruppen i 
samband med att den anlades. 

Liekurs hölls under våren. 

Natursnokarna 
Arbetet med natursnokarna leds av en verksamhetsutvecklare på Kansli Väst. Det ordnas varje år ett 
regionalt läger och även inspirationsdagar.  

 

Härmed avgiven verksamhetsberättelse lämnas av styrelsen i Naturskyddsföreningen i Göteborg. 

 
Göteborg den 2023-02-21 
 
 
 
 
 
Lena Nilsson  Jan Gustafsson  
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Thomas Rösstel Bo Jönson 
 
 
 
 
 
Mats Andersson Oskar Tagesson 
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Anna Pielach Linda Gustafsson 


