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Verksamhetsplan 2023 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Verksamhetsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 

 

Sammanfattning – fokus under året 
Styrelsen har inlett ett arbete med verksamhetsplanering under februari. Arbetet utgick från de tre 
punkterna mobilisering, påverkan och samarbeten. Fokus för verksamhetsåret externt kommer att 
vara att öka föreningens synlighet i kommunen och samhällsdebatten.  Styrelsen kommer att fokusera 
det interna arbetet med att utveckla den egna verksamheten genom att fortsatta stödja 
intressegrupperna, initialt med särskilt fokus på de tre nystartade grupperna; Havsgruppen, 
Skogsgruppen samt Utflykts- och guidegruppen.  
 
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.  
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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 i skrivande stund ännu inte utsett någon representant i styrelsen för 
länsförbundet i Bohuslän.   
 
Samverkan inom Naturskyddsföreningen 
Samverkansgruppen i Göteborgsregionen initierades 2020 och grunden för samarbetsformen lades 
under 2021. Samverkan var vilande under 2022 men kan vid behov återupptas.  
 
Forumet har 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 har träffats digitalt ca en gång per månad för att diskutera frågor av 
gemensamt intresse, särskilt infrastruktur, andra kretsöverskridande frågor eller gemensamma 
kampanjer och yttranden. Göteborgskretsen hade inledningsvis rollen som sammankallande. 
 
Mål har bl a varit att skriva en debattartikel om skogen i samband med riks nationella skogskampanj. 
 
Gruppen för Storstadskretssamverkan har skett sedan 2019 på Göteborgs initiativ och tillsammans 
med Stockholm, Malmö, Uppsala och Lund har diskuterats gemensamma utmaningar och tips för 
inspiration. 
 
Aktiviteter 
Styrelsen har inlett ett arbete i februari med verksamhetsplanering med flera förslag på aktiviteter för 
kommande år. Arbetet utgick från de tre punkterna mobilisering, påverkan och samarbeten. Detta 
arbete kommer fortsätta under våren med den nya styrelsen och tillsammans med intressegrupperna.  
 
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 fem ideella traineer från Göteborg att genomföra sina projekt i samarbete med 
kretsen. En av traineerna kommer att arrangera en green book club och fyra traineer kommer att 
arbeta med ett projekt för att sänka trösklarna till engagemang för unga vuxna medlemmar på mellan 
25 - 35 år. 
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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 
Planeringsmöte 
Vi började året med en nyfiken på/planeringsmöte och pratade om vad som är på gång samt vad vi vill 
göra under året.  
 
Inspirationskväll 
Som uppstart med klädinsamling inför klädbytardagen så kör vi en inspirationskväll i samarbete med 
Stadsbiblioteket den 1 mars med en föreläsning av Jennie Dahlén som skrivit boken Slow fashion. Det 
kommer också vara några kortare föredrag på temat.    
 
Klädbytardagen 
Vi planerar klädbytardagen som även i år kommer att ske i samverkan med Världskulturmuseet och 
äger rum söndag den 12 mars,  
 
Förläng livet på dina kläder 
I samarbete med Stadsbiblioteket och deras skaparyta så kommer vi att köra workshopen Förläng 
livet på dina kläder en lördag 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.  
 
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 byt till eko.  
 
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 boken Middagskompassen. 
 
  



 
2023-02-21 

 

4 
 

Prylbytardag 
Vi planerar ett prylbyte på Världskulturmuseet i samband med Black Friday där det går att byta prylar 
som en inte använder till ”nya”.  
 

Klimatgruppen 
Sammanfattning 
Under 2023 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 fjärde vecka (undantag semestertider) kl 18.00 på 
varierande veckodagar, i föreningens lokal på Första Långgatan, eller på Zoom om omständigheterna 
kräver det. Vi kan också 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: 
Vi vill fortsätta arbetet med att hjälpa nya medlemmar att finna sig tillrätta i gruppen genom att ha 
medlemmar som har särskilt ansvar för kontakt med “nykomlingar” (se verksamhetsberättelsen för 
2022). Det återkommande sociala evenemanget “Grön Öl” som ordnas av intressegrupper i kretsen 
kommer under året att utnyttjas för att ha dialog med nykomlingar, men också för att stärka 
interaktioner inom och mellan de olika intressegrupperna. 
 
Vi kommer också att fortsätta att sprida ansvaret för arbetet i gruppen genom att utse “team” som 
delar på ansvaret för mötena inkl. kallelser, seminarier, protokoll etc. 
 
Vi vill också 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: Vi vill även fortsättningsvis interagera med Riks i samband med det utåtriktade 
kampanjarbetet, bl a genom att delta i de “Megaworkshops” som hålls i anslutning till en del 
kampanjer (aktuellt för 2023 är kampanjen “Rättvis omställning”). Vi vill också försöka ordna 
miniseminarier med sakkunniga från Riks om frågor som engagerar gruppen. 
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Verksamhet riktad mot andra klimataktiva i närområdet 
Klimatgruppen har sedan länge haft täta informella kontakter med andra grupper i Göteborg med 
omnejd som engagerar sig i klimatfrågan. Vi vill fortsätta med dessa, och vill också delta i det initiativ 
till mer organiserat samarbete som nyligen tagits av Studiefrämjandet. 
 

Verksamhet riktad mot allmänheten 
Föredrag: Klimatgruppen kan anordna föreläsningar i speciellt aktuella ämnen där vi känner behov av 
ökad kunskap (för oss själva och för andra intresserade) och då i första hand i samarbete med andra 
grupper. 
 
Samverkan med Hyresgästföreningen: Gruppen kommer att delta i Hyresgästföreningens 
hållbarhetsdagar 2023 med en presentation och panelsamtal om energi, hållbarhet och boende. 
 
Frihamnsdagarna: Klimatgruppen deltar i Frihamnsdagarna (i slutet av augusti) om göteborgskretsen 
beslutar att delta. Vi planerar i så fall tillsammans med andra intressegrupper som deltar. 
 
Presentationsmaterial: Vid våra offentliga framträdanden skulle det vara väldigt bra med en roll-up 
eller liknande material som berättar om gruppens verksamhet och anger kontaktuppgifter för ev 
intresserade. Gruppen vill ta fram och beställa sådant material under året.  
 

Verksamhet riktad mot beslutsfattare 
Politikerdialog: Vi vill fortsätta vår direkta dialog med lokala 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 
 bevakning av de regionala och kommunala klimatrådens verksamhet 
 bevakning av aktuella frågor och vad som är på gång inom klimatområdet genom olika 

kanaler. (kontakter med politiker och tjänstemän, nämndhandlingar mm). 
 
Granskning av lokala beslut och förslag: Vi har en ambition att hålla oss uppdaterade om kommunens 
och regionens aktuella beslut och förslag på det klimatpolitiska området och tillsammans med övriga 
delar av kretsen avge svar på remisser om sådana förslag. 
 

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. 
 

Ämnen för planerade miniseminarier 
 Biobränslen och hållbarhet 
 CCS (carbon capture and storage) 
 Presentation av andra klimataktiva kretsar och andra klimatorganisationer i Göteborg 
 Lokal påverkan (talare från Riks) 
 Implementering av Göteborgs miljö- och klimatprogram 
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Havsgruppen 
Havsgruppen kommer under året att arbeta i flera riktningar.  
Ämnena vi kommer att ägna oss åt i första hand är:  

 Den svenska trålgränsen 
 Nedskräpning av haven 
 Blå näringar 
 Muddring och dumpning 
 Invasiva arter 
 Strandskydd och allemansrätt 

  
Läsecirkel - Under året kommer vi att hålla en läsecirkel med böcker på tema hav.   
Läsecirkelns första bok är Oceankänslan av Isabella Lövin.  
 
Debattartiklar – vi kommer att skriva artiklar om situationen i havet, särskilt på temat utfiskning längs 
Sveriges västkust, men även andra frågor som rör havet, som dumpning, muddring, skräp och utsläpp, 
men även strandskydd och allemansrätt.  
 
Havsgruppen kommer att genomföra gruppmöten en gång i månaden under året. Även mindre möten 
för olika projekt kommer att genomföras.  
 
Havsgruppen kommer att medverka under Världshavens dag 8 juni.  
 
Vi kommer också att arrangera föredrag ev i samarbete med andra organisationer eller institutioner.  
 
Vi kommer att genomföra ett större projekt som omfattar Dansholmen i Fiskebäck utanför Göteborg.  
 
Beskrivning av projektet:  
Havsmiljöer är fortfarande väldigt osynliga trots att vi så ofta rör oss i och kring havet och dessutom 
är beroende av havet på olika vis. Genom att följa livet i vattnet och längs en strandsträcka kan vi 
skapa ett mer konkret intresse kring havsmiljöer.  
 
 Området kring Dansholmen innefattar klippor, sandstrand och ängsmark, förutom den gamla 
tippen/Sjöbacken som nu är grästäckt. Genom Eskils kanal kommer ett vattenflöde av saltvatten ut i 
bukten mellan Dansholmen och Stora Rösö. Fiskebäcken bidrar med sötvatten och från hamnen 
kommer mer förorenat vatten.  
 
 Syftet med Projekt Dansholmen är att observera, inventera och utforska ett utvalt område, och att 
dokumentera och förmedla information i ljud och bild på Havsgruppens hemsida och genom sociala 
medier för att öka intresset för livet i och kring havet. Genom att följa samma område över en längre 
period kan vi förmedla årstidernas växlingar, följa upp olika forskningsprojekt och rapporter om 
tillståndet i havet. Vi kan bjuda in experter för fördjupade kunskaper om vilka undersökningar vi kan 
ägna oss åt. Som komplement kan vi ta in kunskaper om platsens historia genom att involvera 
historiker (t.ex. Sveriges syn på sophantering, båtfärger), etnologer (fiske- och bondekulturer), 
marinarkeologer och andra områden som kan ha påverkat platsens utformning.   
 
 Syftet är också att bjuda in allmänheten att delta i olika aktiviteter som att inventera och rapportera in 
arter, mäta olika tillstånd och jämföra över tid. Vi kan skapa ett intresse och nyfikenhet både för hur 
man rent praktiskt kan förhålla sig till havsmiljöer och en närmiljö genom att fokusera på Dansholmen. 
Projekt Dansholmen är öppet för alla och kan även bidra till att engagera nya medlemmar och följas 
upp med artiklar inom aktuella frågor.  
 
Projekt Dansholmen är ett öppet projekt, dvs det finns möjlighet att utforska allt som berör havet inom 
projektets ramar och där det är applicerbart på området kring Dansholmen. Fundera gärna över vad ni 



 
2023-02-21 

 

7 
 

tycker är viktigt att utforska, vilka frågor som vi kan följa upp, vad vi kan mäta och vilka experter vi vill 
bjuda in.  
 
Området kring Dansholmen innefattar klippor, sandstrand och ängsmark, förutom den gamla 
tippen/Sjöbacken som nu är grästäckt. Genom Eskils kanal kommer ett vattenflöde av saltvatten ut i 
bukten mellan Dansholmen och Stora Rösö. Fiskebäcken bidrar med sötvatten och från hamnen 
kommer mer förorenat vatten.  
 
Vi uppskattar mängden fåglar, alger, snäckor, ostronskal, musslor mm, för att sedan dokumentera i 
ljud och bild på Havsgruppens hemsida och genom sociala medier för att öka intresset för livet i och 
kring havet. Genom att följa samma område över en längre period kan vi förmedla årstidernas 
växlingar, följa upp olika forskningsprojekt och rapporter om tillståndet i havet.  
 

Havsgruppens mål:  
 Att försöka stoppa utfiskningen längs västkusten 
 Samarbeta med miljöorganisationer i andra länder som vi har fiskeavtal med.  
 Att få vårt projekt på Dansholmen att bli varaktigt 
 Inte att nödvändigtvis få så många fler medlemmar, utan i första hand utforska vad som kan 

göra att gruppens medlemmar är aktiva och medverkar i så många aktiviteter som möjligt, så 
att vår samlade kompetens kan göra skillnad. 

 

Skogsgruppen 
Gruppen startades upp under hösten och vintern 2022.  
 
Under våren planeras följande aktiviteter:  

 Möte med skogsgruppen, tisdag 21 februari kl 18.00. Kretsens möteslokal på Första 
långgatan 28B.  

 Visning av filmen Om skogen på Hagabion, söndag 26 februari kl. 10.30. Mer information i 
facebook-event https://fb.me/e/3wKmV7sNC eller på kretsens hemsida. 

 Workshop om digitala verktyg för skogsinventering m.m. Onsdag 1 mars kl 18.00 i kretsens 
möteslokal på Första långgatan 28B. Mer info kommer. 

 Vandring i Lärjeåns dalgång lördag 1 april. Skogsgruppens Lars Gerre guidar genom Vättlefjäll 
och längst Lärjeån. Samling i Angereds centrum. Mer info kommer. 

 

Stadsplaneringsgruppen 
Sammanfattning 
Medlemmarna i Stadsplaneringsgruppen kommer under 2023 att fortsätta fortbilda sig inom hållbart 
stadsbyggande, granska detaljplaner och skriva yttrande. Grönkartan och handboken kommer att 
fortsätta utvecklas. Gruppen vill fortsätta att kommunicera utåt om vårt arbete och våra yttranden - 
främst genom sociala medier och debattinlägg men även via en mer aktiv rekryteringsprocess i form 
av en kampanj. Studiebesök, platsbesök/naturinventeringar samt “Grön öl” enbart för umgängets skull 
ska också hinnas med! 
 

Mål 
 Skriva 10 yttranden på plan- och byggprojekt 
 Rekrytera fler aktiva medlemmar, minst 2 stycken 
 Nå ut till fler på Instagram - vi vill få minst 1200 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 
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 Lansera 1 ny eller arbeta vidare med 1 befintlig kampanj 
 

Planerade aktiviteter 
Månadsträffar 
Vi träffas en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokaler på Första Långgatan. Vi planerar att 
ha fysiska träffar men med möjligheten att närvara på distans. 
Syfte Gå igenom inkommande planärenden och diskutera stadsplaneringsfrågor, kampanjer och 
workshops. Arbeta med grönkarta. 
 
Yttranden 
Vi granskar planer och skriver yttranden. Målsättning är att skriva minst 10 st. Under året vill vi lära fler 
att skriva högkvalitativa yttranden genom föreläsningar och workshops. 
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 - Rekrytera fler aktiva medlemmar 
En kampanj som fokuserar på att rekrytera fler medlemmar som aktivt deltar i vår grupp och väljer att 
stanna kvar långsiktigt. Vi börjar med inriktning på ungdomar och studenter på universiteten. 
Syfte Att engagera fler att arbeta för en hållbar stad genom att självmant bli medlemmar i 
Naturskyddsföreningen och aktivt delta i vårt arbete. 
 
Kampanj - Göteborg är ute och cyklar del 2 
En del 2 av kampanjen där vi lyfter fram mer av det materialet vi har skapar. 
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. 
 
Workshop - Lär dig skriva yttrande! Del 2 
Lära ut fler att skriva yttrande med en vidareutveckling av föregående föreläsning. Denna gång med 
fokus på kvalitativ och professionell text. Checklistan introduceras för samtliga medlemmar också. 
Syfte Att överföra mer ansvar på fler medlemmar men fortfarande upprätthålla samma kvalité som vår 
grupp är känd för. 
 
Workshop - Utveckla gruppen 
Utred och genomföra förbättringar i gruppen som skapar en bättre arbetsmiljö, till exempel separera 
ansvar mellan kampanj och yttrande. 
Syfte Vidareutveckla ett bättre samarbete i gruppen. 
 
Utredning - Checklista för detaljplaner 
Vidareutveckla en checklista för detaljplaner för att hjälpa fler medlemmar att skriva yttranden. 
Syfte Att överföra mer ansvar på fler medlemmar men fortfarande upprätthålla samma kvalité som vår 
grupp är känd för. 
 
Utredning - Hisingen och Hamnverksamhet 
Utred de exploateringar som utförs idag på Hisingen samt hamnverksamheten. 
Syfte Kartlägga hur dessa stadsutvecklingsprojekt kommer påverka stadens hållbarhetsarbete och 
om den allmänna befolkningen behöver informeras. 
 
Utredning - Hur väl följer stadens planer uppsatta mål? 
Genomföra en översikt på planer mot Göteborgs toppstyrande dokument samt uppfyllelse av mål i 
planärenden. 
Syfte Kartlägga hur dessa stadsutvecklingsprojekt kommer påverka stadens hållbarhetsarbete och 
om den allmänna befolkningen behöver informeras. 
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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. 
 
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. I framtiden vill vi samordna detta med 
andra grupper och initiativ. 
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. Vi samordnar 
gärna med andra grupper. 
Syfte Att stärka det sociala och fira vinster. 

 
Utflyktsgruppen 
 

Gruppens syfte 
Syftet med utflyktsgruppen är att ta oss ut i naturen och att arbeta för att öka naturkänslan. Det ska 
vara lätt att vara med, både med på utflykter eller med i gruppen och anordna utflykter, och därigenom 
även få kontakt med Naturskyddsföreningen. 
 

Gruppens ledord 
Förslagsvis har guppen följande ledord för arbetet med utflykter. 
 
För hjärtat: 

 Naturkänsla – medvetet vara i naturen 
 Lustfyllt 
 Utåtriktat 
 Gemenskap 

 
För hjärnan: 

 Inkörsport – låg tröskel att ta sig ut, samt in i föreningen  
 Kunskap – om både naturen och Naturskyddsföreningen 

 

Gruppens mål 2023 
Gruppen startas om under 2023, så målet i år är att få igång en kontinuerlig verksamhet. Det sker 
genom uppstartsmöten i början av året för att hitta en grund, därefter genom interna möten i gruppen 
för att organisera arbetet samt att vi anordnar utflykter för allmänheten. Eftersom verksamheten 
startas om så sätter vi inga kvantitativa mål för året, utan målet är att ha genomfört utflykter under 
hela året (utifrån väder och vad som är lämpligt olika årstider) samt att gruppen ska vara aktiv under 
året och vilja fortsätta 2024. 
 

Planerade aktiviteter 
Förslagsvis genomförs följande inom Utflyktsgruppen. 
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Internt i gruppen och föreningen 
Uppstartsmöten: vi har några möten i början av året för att hitta formerna för gruppens arbete, där 
gruppen är med och utformar det. 
 
Andra grupper: Utflyktsgruppens verksamhet kan överlappa med andra intressegrupper som anordnar 
olika aktiviteter för allmänheten, framförallt exkursioner. Därför behöver vi stämma av med de andra 
för att hitta vår roll på ett bra sätt. Förslagsvis fokuserar Utflyktsgruppen på sådana utflykter som ska 
vara lätta att följa med på även för de som inte redan är insatta eller har specialintressen, medan vi 
lämnar de mer avancerade exkursionerna till andra intressegrupper inom respektive sakområde. 
 
Utbildning och underlag: någon form av utbildningsinsats sker för gruppens medlemmar, så de är 
trygga i att hålla i utflykter. Stöd i form av checklista, tips, gemensam information mm. bör tas fram. 
 
Gruppmöten: gruppen träffas tillräckligt ofta för att planera utflykter. Gruppen bestämmer själva hur 
ofta som behövs, och mötena sker ute i naturen i största möjliga utsträckning. Föreslagna och 
planerade utflykter skrivs upp och kortare anteckningar skickas ut efter mötena. 
 
Utvärdering: gruppens arbete utvärderas ett par gånger under året, för att se om vi behöver ändra 
något eller vad medlemmarna tycker vi ska göra. 
 

Gentemot allmänheten 
Utflykter: gruppens syfte är att erbjuda utflykter under hela året. Vi sätter inget krav på antal utflykter 
eftersom det är ett uppstartsår, men tar med frågan till utvärderingarna för att stämma av att det 
känns lagom och roligt. Det bygger på att gruppens medlemmar vill hålla i sådana, och vi tar hjälp av 
de vi kan för hjälp med marknadsföring mm. Ett krav är att man ska vara minst två personer som 
håller i varje utflykt, samt att gruppens sammankallande är insatt och kan stötta, så att ingen står 
ensam med något. Vidare bör ”naturkänsla” vara kärnan i alla utflykter, och förslagsvis avslutar vi 
alltid med ett par ord om Naturskyddsföreningen och andra intressegrupper för de som inte redan 
känner till oss. 
 

Ängsgruppen 
Vi beräknar att intresset för det vi gör och många fler vill göra, kommer att innebära liknande 
verksamhet som förra året. Vi kommer sköta Skändla äng och ängen i Slottsskogen. Vi kommer likt 
tidigare år säkert vara med och slå andra ängar också.  
 
 

Natursnokarna 
Arbetet med natursnokarna leds av en verksamhetsutvecklare på Kansli Väst. Under 2023 kommer det 
att arrangeras ett regionalt läger och två inspirationsdagar.  

 
 
Göteborg, 2023-02-21 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 


