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Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Norrköping 

Norrköpings Biologiska Förenings 69:e verksamhetsår 2015 

 

Hedersordförande: Stig Hellerström 

Hedersmedlemmar: Ingegerd Elfström, Rolf Gustafsson och Göran Esbjörnsson.      

 

Styrelse fram till årsstämman  Styrelse efter årsstämman 5 mars 2015 

Ordf. Stefan Arrelid   Ordf. Stefan Arrelid  

V ordf. Cecilia Ambjörn   V ordf. Cecilia Ambjörn 

Kassör Jan Axelsson   Kassör Jan Axelsson fram till 17 mars 

Sekreterare Christer Widlund  Sekreterare Christer Widlund 

Ledamot Lotta Lanne   Ledamot Lotta Lanne, kassör från 17 mars 

Ledamot  Anders Wennerblad  Ledamot Anders Wennerblad 

Ledamot Emelie Fälton   Ledamot Eva Lindahl 

Suppleant Josefin Ragge   Suppleant Josefin Ragge 

Suppleant Cecilia Wyser   Suppleant Catarina Edelberg   

Suppleant Robert Petersen   Suppleant Gustav Knutsson 

      

Fältbiologrepresentant vakant  Fältbiologrepresentant vakant 

 

2015 hade föreningen ca.2500 medlemmar. 

 

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger och Göran Esbjörnsson har deltagit som Hedersmedlem.  

 

Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken) 

Revisorer: Nils Pettersson, Robert Höglund, revisorsuppleant Krister Hagsten 

Valberedning: Eva Gustavsson, Ingemar Hillerström och ersättare Agneta Kornebrant 

Webbmaster: Emelie Fälton, från hösten Therese Jernriddare. Facebook: Emelie Fälton 

 

Årets hedersdiplom tilldelades Lars Peterson och Juhani Vuorinen för deras värdefulla insatser att 

ringmärka och skapa boplatser för sparvugglan och strömstaren i vår kommun. 

 

Yttranden 

Remissvar, synpunkter och överklaganden har lämnats i följande ärenden under året: 

 Brev till HSB och pressmeddelande om avverkning på Hönsskär. 

 Brev till handläggare av detaljplaner för Marby och Unnerstad. 

 Yttrande om Odensåker i Skärblacka. 

 Brev till Tekniska kontoret om Sandmarksprojektet. 

 Överklagan till Länsstyrelsen för utvidgat strandskydd. 

 Svar till Länsstyrelsen om att anlägga våtmark för gäddlek på Vikbolandet. 

 Yttrande om fördjupad översiktsplan för Norsholm 

 Nytt brev till Leif Lindberg, Tekniska kontoret om Sandmarksprojektet. 

 Yttrande till Bygg- och miljökontoret om vindkraftpark vid Morkulleberget, Kvarsebo. 

 Yttrande om detaljplan för Enbuskekvarteret.  

 Hemställan om att ändra detaljplanen för Nordanskog. 

 Yttrande om Argonet och Kloret (bilhall). 

 Yttrande om Ågelsjöns naturreservat. 

 Samrådsförslag för Getå 1:2. 

 Överklagan av detaljplan Enbuskekvarteret. 

 Nytt yttrande gällande detaljplan Odensåker. 

 Yttrande om FÖP Bråvalla. 
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 Synpunkter på detaljplan Lindö hamnområde. 

 Yttrande avseende samrådshandling för detaljplan Fiskebyvägen. 

 Skrivelse till kommunen om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark. 

 Yttrande inskickat till Mark- och miljödomstolen i december om vindkraftspark vid Marviken. 

 

Skrivelserna finns publicerade på hemsidan 

http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/skrivelserpress/skrivelser-2015/ 

 

Utfört arbete 

 Föreningen har satt upp informationstavlor om föreningen vid några av kommunens naturreservat. 

 Vi deltog i mässan för det civila samhället på Arbetets museum. 

 Förbättring och utveckling av utställningarna på Naturarium har påbörjats. 

 En fixargrupp har bildats som går igenom dokument och annat på vinden och i källaren. 

 Svante Axelsson besökte Naturarium 3 februari i samband med sitt föredrag på Arbetets museum om 

sin bok ”Vår tid är nu”. 

 Fågelholkar tillverkade av Vånga gubbdagis har satts upp vid Glans kalkbrott. 

 Vi har tagit fram en Vindkraftspolicy för att vägleda våra ställningstaganden vid exploatering. 

 I samarbete med Jordens vänner och Studiefrämjandet genomfördes Klädbytardag 18 april  

 Vi deltog i Earth Hour evenemang på Rosen, som handlade om hållbar stad. 

 Trafikgruppen deltog i rikskampanjen ”Cykelchock”. 

 Styrelsen har bjudit in kommunalrådet Reidar Svedahl (L) och senare i höst kommunalrådet Karin 

Jonsson (C) och Mårten Arnberg (S) för att ställa frågor och diskutera natur och planfrågor. 

 Vi har deltagit i en workshop om ekosystemtjänster som kommunen bjöd in till. 

 Cecilia Ambjörn och Stefan Arrelid deltar i nätverket Omställning Norrköpings träffar och nytt för i 

år är mötesplatsen Café Planet som Studiefrämjandet arrangerar. 

 Innan kretsstämman hade vi ett strategimöte för att följa upp Verksamhetsplanen och diskuterade 

vilka frågor som är viktiga att engagera oss i, samt diskuterade arbetsordningen. Även efter 

kretsstämman hade vi ett strategimöte med nya styrelsen. 

 Den 3 juni hade vi medarbetarträff hos Anders Wennerblad i Unnerstad. Efter sångkörens 

framträdande och god måltid guidade Anders oss på hans nya fina naturstig. Anders berättade om 

kommunens förslag till detaljplan som riskerar förstöra mycket av den skog som ännu finns kvar. 

 Projekt ”Mångfald i sandmarker” presenterades av kommunen som färdigt, men saknade mycket av 

de åtgärder som var bestämda. Länsstyrelsen var inte nöjd och minskade ersättningen till 

kommunen. Naturskyddsföreningen sade upp sin medverkan, då det inte alls uppfyllt målen. 

 Den 21 november deltog föreningen i Globala torget i Linden. Mycket folk, men inte så många som 

stannade och pratade med oss som var där. 

 Under september månad praktiserade Robert Petersen hos oss samt hos Eva Siljeholm på Kultur- 

och fritidskontoret. Bl.a. jobbade Robert med inventering av fågelområdet vid Leonardsberg för att 

kunna skydda det framöver. 

 Styrelsen bjöd i september in representanter från arbetsgrupperna till en dialogträff. Tyvärr kunde 

inte alla komma.  

 Therese Jernriddare har börjat fota fåglar som finns på Naturarium för att göra en fågelapp, men 

också för kompletterande dokumentation av utställningens fåglar.  

 Josefin Ragge har tagit initiativ till att få igång Natursnokarna under 2015. Hon och fyra andra 

intresserade blivande natursnoksledare gick en kurs den 19-20 sept. för att få inspiration och verktyg 

till att starta natursnoksaktiviteter. De träffades därefter två gånger under hösten för att planera för 

2016. Den första aktiviteten planerades till 6 februari i Vrinnevi med vintertema. 

 En Hagmarksgrupp har bildats och Jan Axelsson är ansvarig. 

 Planutskottet har haft två träffar under året och däremellan mailväxling som lett till många yttranden. 

Lotta Lanne har gjort ett fantastiskt arbete. 

 Vi har haft möte med Tranåskretsen för att genomföra ett gruvföredrag om Norra Kärr den 23 

februari 2016 i Norrköping. 

 

http://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/skrivelserpress/skrivelser-2015/
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Naturarium 
Naturarium har för framförallt barn och ungdomar haft 3 dagars sportlovsöppet och två dagar öppet under 

höstlovet. För andra året hade vi också Öppet hus under Kulturnatten, som var ett uppskattat arrangemang 

som kommer att bli tradition. Även Herbariet hade öppet hus under hösten. Totalt har vi haft 617 besökare 

och av dem var 165 barn. Vi har fått många nyanlända från SFI som besökare. 

 

Botanikgruppen 
Gruppen har under året fortsatt arbetet med arkivering av inkommande material bl.a. i samband med 

inventeringen av Östergötlands flora. Genomgång av litteratur och brevkorrespondens för kommande 

litteraturförteckning i en ny Östgötaflora har fortsatt. I januari hade de som vanligt en heldagsträff med 

inventerare när de bl.a. hjälpte till med bestämning av växter. 

 

Programgruppen 

Programmet sätter Gustav, Christer, Eva och Cecilia ihop texter till. Viktigt att vara flera då det är mycket 

information som ska tas fram. Therese Jernriddare har en mycket tung del med att göra hela layouten. Att 

fixa utskick och klistra adressetiketter är det flera som hjälps åt med. 

 

Ängsgruppen 

Arbetet på Nybyggeängen genomfördes för 25:e året i följd med fagning av slåtterytorna och borttagning av 

sly och ljung. Ett omfattande arbete gjordes för att bekämpa örnbräken över hela hagmarksytan. Vid 

inventeringar räknades fältgentianor, slåttergubbar och slåtterfibblor. Flera slåtterdagar skedde med liar eller 

slåtterbalk och grässkörden räfsades ihop för utläggning i skogen. Hagmarken utökades österut mot 

åkermarken vid Nybygget med nytt fårstängsel genom Natur och Byggs försorg. Nu innefattas 

slåttergubbeängen i nordost. Den efterföljande röjningen i det utökade området krävde flera arbetstimmar. 

Efterbete av får fortsatte enligt tidigare rutiner. Åkerlyckan väster om grusvägen hålls öppen med hjälp av 

röjklingor. 

 

Hagmarksgruppen 

Hagmarksgruppen bildades för att ta sig an Nybyggets hagmarks-slåtterytor söder om gården, med syftet att 

förhindra en snabb igenväxning, efter Olof Franssons frånfälle. 
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Nybyggestigen 

Under året rekognoscerades terrängen från Sörsjön via Duvhult till Nybygget för att skapa en ny led märkt 

med Naturskyddsföreningens logga falken. Genom ekolog Eva Siljeholm på Kultur och Fritid tillkom fem 

fina och informativa skyltar utmed stigen. Invigningen skedde på slåtterdagen 18 juli och uppmärksam-

mades i Norrköpings Tidningar. På hösten sattes ett 15-tal fågelholkar upp av medlemmar utmed stigen. 

 

Handla miljövänligtgruppen  
Gruppen har under året bestått av åtta medlemmar som träffats ett tiotal gånger. Träffarna har skett i 

studiecirkelform där vi ätit middag tillsammans som vi lagat själva för att inspirera till ekologisk, vegetarisk 

och säsongsanpassad mat. Under träffarna diskuterade och planerade vi även aktiviteter som vi utfört: 

 Vi tog kontakt med föreningen Medveten konsumtion för att eventuellt starta en Ekoguide i 

Norrköping 

 Vi medverkade i Klädbytardagen 

 Vi besökte en ekologisk köttbonde på Vikbolandet 

 Vi stod på den årliga Vårmarknaden ”Trädgårdslust” tillsammans med Östgöta bin för att sprida 

information om vikten av insekter och bin. 

 Vi genomförde en bokcirkel. Vi läser boken ”Den ekologiska drömmen” 

 Vi ordnade regional upptakt för Sörmland och Östergötland. Upptakten syftar till att inspirera 

och utbilda aktiva medlemmar samt att engagera inaktiva medlemmar. Tema Ekologisk odling. 

 Under miljövänliga veckan står vi i butik, sätter upp affischer, engagerar butiker och försöker 

inspirera till att konsumera ekologiskt i sociala medier. (Se lista under ”Miljövänliga veckan”) 

 Vi har bjudit in Eva Hagström till en diskussion om ekologisk odling 

 Vi har medverkat på rättvis julmarknad tillsammans med Marigold och har haft en tävling som 

syftar till att samla in tips för ett hållbart Norrköping. 

 

Miljövänliga veckan 2015 har varit höjdpunkten i Naturskyddsföreningens kampanj ”Byt till eko” där vi 

uppmanat alla att börja fika grönare, d.v.s. att byta till ekokaffe och ekobröd. Detta eftersom kaffe är en av 

världens mest besprutade grödor och att även dagens spannmålsodlingar påverkar naturen negativt på 

många olika sätt. Under ”Miljövänliga veckan” besökte vi följande platser: 

 Naturarium. Vi var mellan kl 14-17 under kulturnatten lördag 26 september 

 Coop Forum, Ingelsta som vi besökte fredag eftermiddag 2 oktober 

 Ica Strömmen som besöktes onsdag eftermiddag 2 oktober och torsdag förmiddag 3 oktober 

 Coop Skarphagen som vi besökte torsdag 3 oktober 

 

Skogsgruppen 

Under 2015 har gruppen varit vilande med undantag av slyröjning vid torpet Källnäs (Holmen) nära Näkna. 

 

Sånggruppen 
fortsätter göra uppskattade framträdanden vid årsstämman, medarbetarutflykten och luciakaffet. 

 

Trafikgruppen 

Utvecklingen inom hållbara transporter följdes som studiecirkel. Behovet av cykelvägar på Trafikverkets 

landsvägar inventerades och lämnades till Länsförbundets uppvaktning av Trafikverket i länet. Cykelvägar 

till Skärblacka, V Husby och Djurön prioriterades. Cykeldagen 19 september hade vi en kampanj på 

Hötorget. Riks kampanjbroschyrer och ett lokalt flygblad om behovet av bättre cykelplanering i Norrköping 

delades ut. 

 

Planutskottet 
har letts av Lotta Lanne och hon har gjort ett grundligt och proffsigt arbete med att ta fram yttranden, som 

sedan har kommunicerats via mail inom utskottet samt vid två fysiska träffar under året.  
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Media/marknadsföringsgruppen 
Gruppen har annonserat sportlov, kulturnatt och höstlov på olika sätt för att få många besökare. Det har 

lyckats bra, bl.a. tack vare proffsig affischering utanför Naturariet. Vi har skickliga guider som tar hand om 

besökarna. Facebook och hemsidan är viktiga delar av vårt arbete med att nå ut. 

 

Hemsida/facebook 

Vår hemsida har fått en välkomnande uppfräschning genom Therese Jernriddare och Emelie Fälton 

uppdaterar vår Facebooksida kontinuerligt med bilder och texter.  

 

Ytterögruppen 

Uppfräschning interiört i stugan och exteriört har gjorts. I augusti hade föreningen en uppskattad resa dit. 

 

Boletus svampgruppen 

En summering av höstens aktiviteter visar att vi träffats vid 8 tillfällen varav tre exkursioner och fem träffar 

i lokalen på Naturariet. Drygt 250 arter har examinerats vid dessa träffar. Ca 16 deltagare har mer eller 

mindre frekvent varit med på våra träffar. Utöver våra exkursioner och inneträffar så har vi även haft en 

svamputflykt i Naturskyddsföreningens regi, på Svampens dag första söndagen i september i regnigt väder, 

men ändå med 14 deltagare. 

Vår sedvanliga svamputställning i samband med ”Trädgårdslust på Färgargården” den 12 september, 

rönte som vanligt ett stort intresse. Elisabeth, Cecilia och jag Claes-Göran hade fullt upp med att 

visa/informera och svara på besökarnas frågor.  

 

Kurser och konferenser 

 Blom- och Fågelcirkel har hållits av Jan Roos. 

 Ängsgruppen, trafikgruppen och Handla miljövänligtgruppen har haft studiecirklar.  

 Stefan Arrelid har deltagit i Länsförbundets ordförandeträffar, i Linköping och Norrköping.  

 Cecilia Ambjörn deltog på årets Länsförbundsstämma i Valdemarsvik.  

 Lotta Lanne deltog på länskonferens i april. 

 Cecilia deltog i Växsjö på vår regions första konferens. 

 Länsförbundet anordnade också i höstas den lilla konferensen i Linköping i Studiefrämjandets 

lokaler där Cecilia Ambjörn och Anders Wennerblad deltog. 

 Lotta Lanne deltog på rikskonferensen i Åre under maj. 

 

Programutbudet 

Det har getts ut två välfyllda program, som också finns på hemsidan. Många av programpunkterna är 

återkommande med några nya som t.ex. stadsträdens värde och funktion med arboristen Peter Hjelmqvist 

som var mycket uppskattat liksom utflykten till Ytterö som var mycket lyckad. 
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Slutord 

2015 har varit ett år då vi lämnat många yttranden på detaljplaner och vindkraftsplaner. Vi har också 

lämnats in en del överklaganden. På detta har vi fått viss publicitet både i tidningar och TV. Mycket har hänt 

på Naturarium med uppfräschning av lokalerna. Glädjande var den höjning vi fick på vårt bidrag från 

kommunen för skötsel och utveckling av utställningarna.  

 

Styrelsen har haft många frågor att hantera som ibland lett till långa möten. För att hantera detta har ett AU 

bildats bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, som bereder ärendena till mötena.  

 

Tack! 

Vi arbetar oförtrutet vidare för vår miljö och vår natur. Medlemsantalet är fortsatt högt och ett stort arbete 

läggs ner av alla arbetsgrupper. De stödjande medlemmarna gör också ett värdefullt arbete där man bor och 

verkar. Styrelsen tackar alla arbetsgrupper, stödjande medlemmar och våra olika samarbetspartner. 

 

 

 

 

 

Norrköping 10 mars 2016 

 

 

 

 

Stefan Arrelid  Cecilia Ambjörn  Anders Wennerblad 

 

 

 

 

Jan Axelsson   Eva Lindahl   Christer Widlund 

 

 

 

 

Lotta Lanne   Gustav Knutsson  Catharina Edelberg 

 

 

 

 

Josefin Ragge 


