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Suppleant Gustav Knutsson   Suppleant Gustav Knutsson 
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Antal medlemmar inkl. familjemedlemmar vid årsskiftet var ca. 2 400st.  

 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger och Göran Esbjörnsson deltar som Hedersmedlem.  

 

Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken) 

Revisorer: Nils Pettersson och Robert Höglund och Sonja Larsson Mc Cann samt Lars-Axel 

Johansson revisorssuppleanter. 

Valberedning: Lotta Lanne sammankallande, Agneta Kornebrant ordinarie och ersättare Ingemar 

Hillerström. 

Webbplatsansvarig: Agnes Ekman Söderholm. Facebook: Agnes Ekman Söderholm 

Årets hedersbetygelse tilldelades Katarina Stensen för sitt stora engagemang i HMV-gruppen kring 

konsumtionsvanor och miljövänligare val. Jan Axelsson utsågs till Hedersmedlem för sitt breda 

biologiska kunnande och insatser i föreningen som kassör och många väl underbyggda skrivelser.  

 

Yttranden har lämnats i följande ärenden 

        Granskningsyttrande ÖP staden och ÖP landsbygden 

        Synpunkter över utbyggnad Pampushamnen 

        Överklagan av vindkraft Kolmården, Östkinds Häradsallmänning 

        Samrådsyttrande för Skogsflyet 1 i Rambodal 

        Yttrande över Malmölandet 

        Yttrande samrådsförfarande DP Marmorbrottet  

        Yttrande DP Pampushamnen 

        Granskningsyttrande DP Marmorbrottet (Wildfire) 

        Yttrande samråd Agetomta 

        Överklagan DP Marmorbrottet (Wildfire) 

        Yttrande samrådshandlingar/planprogram för del av Ingelsta 

        Yttrande FÖP Åby/Jursla 

        Överklagan DP Marby 6:4 

        Yttrande samrådshandlingar Manhem 2:9 

        Åtgärdsvalsstudier för transporter E4:an till Kolmårdens djurpark 
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        Granskningsyttrande DP Oxelbergen 

        Granskningsyttrande Fiskebyvägen 

 

Utfört arbete 

Föreningen har i samarbete med Studiefrämjandet varit delaktiga i LoNa projektet ”Alla i Naturen” 

och genomfört tipspromenad i Klockartorpet samt aktiviteter med Natursnokarna. 

Under våren 4 – 7 maj arrangerades en fantastisk resa till urskogen Bialowieza i Polen. 

Föreningens HMV grupp deltog i ett klimatevent ”Scenario 2,6” på Arbis. 

Tillsammans med Jordens vänner arrangerade Klädbytardag på Hallarna lördagen den 1 april. 

Vid Briggen Tre Kronors besök i hamnen var föreningen där och informerade om föreningens arbete 

kring Östersjön. 

I samarbete med Kultur och Fritidskontoret har värdskapet med Kopparholmarna fortsatt och deras 

nya fritidsstrateg Lina Hedmark har fått information och hjälp från föreningen, främst Anders 

Wennerblad för att fortsätta och utveckla Kopparholmarna som besöksmål. 

Maja Ek Kling och Agnes Ekman Söderholm representerade föreningen på rikskonferensen i Skövde. 

Agnes och Cecilia var också på konferens i Växjö. 

Föreningen var värdar för årets länsstämma som hölls på Hemgården och Ingemar Hillerström hade en 

vandring kring Motala Ström innan stämman öppnade. 

Representanter från styrelsen deltog på Skördefesten vid Färgargården för att sprida information om 

föreningens roll och fågelholkar såldes. 

Årets medarbetarutflykt var till Hultsbruk där föreningen Yxskaft informerade om Hultsbruks historia 

och de guidade i dess omgivning samt demonstrerade smedjan. 

Öppet hus under sportlovet, höstlovet och Kulturnatten på Naturarium har varit populärt och välbesökt 

av både unga som äldre. 

Att slå med lie på Nybygget den 22 juli var uppskattat av de 8 personer som deltog under Göran 

Esbjörnsson ledning. 

En ny fin broschyr gällande Nybyggeängen har tagits fram och finns nu för att sprida och berätta om 

det fantastiska biologiska arbete som föreningen utför. 

Vi skickade ut sex stycken medlemsmejl, delvis som påminnelse om våra programpunkter, men också 

med annan information till våra medlemmar. Mot slutet av året satte vi som mål att i fortsättningen 

skicka en gång per månad.  

Förutom allt som rapporterats ovan, så har flera medlemmar och gäster utfört många naturutflykter, 

föredrag, bildvisning m.m. som programförts i tryckta program, webbplatsen, mailutskick och som 

Facebook arrangemang under hela året.  

    

Planutskottet 

Medverkande i Planutskottet är Anders Wennerblad, sammankallande, Stefan Arrelid, Gustav 

Knutsson, Ingemar Hillerström och Lotta Lanne. Gruppen arbetar fram skrivelser i planfrågor och 

försöker påverka beslutsfattare och opinion, för ett hållbart Norrköping. Speciellt bevakas kommunens 

grönstruktur. Gruppen har träffats två gånger under året och däremellan har man tät kontakt via e-brev 

med mera. Ärenden som avhandlats är nya flerbostadshus i Rambodal, nytt villaområde i Lundby, nya 

vägar vid Fiskebyvägen, förtätning vid Oxelbergsparken, förtätning i Vilbergen, överklagan av 

detaljplan för Marby, yttranden och överklaganden av detaljplan för berg- och dalbanan i Kolmårdens 

Djurpark, fördjupad översiktsplan för Åby, utökad Pampushamn, utökad handel i Ingelstad och nya 

bostäder i Sidus. Yttrandena finns att läsa på föreningens webbplats. Vi har också medverkat i 

vägstudie till Kolmårdens Djurpark och träffat företrädare för Kolmårdens Djurpark och 

Vildmarkshotellet. 

 

Naturarium  

Naturariegruppen har under verksamhetsåret 2017 arbetat med samlingarna vid 26 tillfällen. 

Förutom vård av samlingarna har nya montrar tillförts våra utställningsrum. Fyra montrar 

med belysning har skänkts till föreningen av Ingvar Danielsson (Urmäster Spiralen). 

Montrarna gör det möjligt att byta ut och variera visningsmaterialet. 

Öppet hus har genomförts vid flera tillfällen: Sportlovsöppet 20-22-24 februari, på 

Kulturnatten samt på Höstlovsöppet 31 oktober och 2 november. 16 december firades 
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Lucia på Naturarium. Under året har ett antal guidningar genomförts för förskolor, skolor och 

föreningar. Jan Persson, tidigare chef för Eneby biblioteket, anslöt till arbetsgruppen i januari 2017. I 

övrigt har arbetsgruppen under året varit Sven Folkesson, Nils Pettersson och Jan G. Gustavsson. 

Dessutom har gruppen under året förstärkts med Cecilia Ambjörn Connie Lindkvist och Göran 

Esbjörnsson (snickerier). Vid visningar och öppet hus har många föreningsmedlemmar ställt upp med 

guidningar och värdskap. För deras insatser riktas ett varmt tack! 

 

Botanikgruppen  

Botanikgruppen har under året varit fullt sysselsatt med att ta hand om belägg som inkommit i 

samband med inventeringen av Östergötlands flora. En stor del av beläggen har varit hökfibblor 

(släktet Hieracium), och maskrosor, som vi kunnat få bestämda till art av specialister. Det kommer att 

kunna ge en god bild över vilka arter som förekommer i landskapet. 

 

Ängsgruppen 

Under året intensifierades arbetet med bekämpningen av taigaörnbräken och älgört. Flera större 

björkar avverkades och grova aspar ringbarkades. Sedvanlig fagning och ljung/slyröjning föregick 

slåttertillfällena. Stora slåtterdagen då liar och räfsor kom till användning lockade 29 deltagare med 

efterföljande slåttergille uppe på tunet vid Nybygget. De övriga nio arbetstillfällena på Nybyggeängen 

genomfördes i snitt med 9 deltagare per gång. Smärre reparationer av gärdesgården gjordes. 

 

Hagmarksgruppen 

Söder om Nybygget finns en hagmark, bestående av två fållor. Biotopen är mycket varierad med torra, 

friska och fuktiga partier, storleken är ca 1 ha. Hagmarken har inte hävdats på många år och 

restaureringsbehovet har därför varit stort. Under 2017 har gruppen tagit ned träd, röjt sly, ryckt ljung 

och örnbräken, slagit och forslat bort gräs. Gruppen har också medverkat till att träd har hamlats och 

fållornas stängsel blivit kompletterat. Restaureringsåtgärderna har genomförts vid ett tiotal tillfällen. 

 

Vandringsleder 

Tack vare ett gäng medlemmar har vi haft tillsyn på kommunens vandringsleder och därmed bidragit 

till att de bland annat är skräpfria och hålls öppna från sly.   

 

Sånggruppen  

Sånggruppen uppträder vid kretsens olika arrangemang såsom luciakaffe, årsmöte, medarbetarträffar. 

Sånggruppen består idag av 11 medlemmar med Solveig Arapoglu som körledare. Vi övar inför 

framträdanden och har i år haft 9 möten. På dessa möten hinner vi även med att sjunga allsång ur våra 

fina sånghäften som Rolf Gustafsson tagit fram samt naturligtvis fika och prata. 

Handla miljövänligt gruppen HMV 

HMV-gruppen har under året 2017 har haft 9 st möten. Mötena syftar till att planera våra aktiviteter, 

diskutera eventuell bok som vi läser och att inspirera varandra inom ämnet hållbar konsumtion. detta 

görs i samband med att någon i gruppen bjuder på vegetarisk middag. Under året har vi läst två böcker 

"Badskumt" av Katarina Johansson och "Vår tid är nu" av Svante Axelsson.  

Vi stod med bord på Färgaregården lördag 20 maj och sålde bihotell, planscher och böcker om natur 

mm. Vi delade ut fröpåsar med ängsfrön och pratade biologisk mångfald. I juni använde vi vårt 

trivselstöd för trevlig sommaravslutning på Eugeniadotters bar och bistro. 

I augusti deltog vi i den regionala upptakten inför miljövänliga veckan den arrangerades av 

Linköpings Handla miljövänligt grupp. Under miljövänliga veckan skrev vi en insändare tillsammans 

med Söderköpings HMV. Vi stod på Friskis och Svettis i badrockar och delade ut information. Vi satte 

upp även affischer. En regelbunden årlig aktivitet är att HMV-gruppen kontrollerar Willys-butikerna i 

Norrköping för Naturskyddsföreningen Riks. Detta eftersom de är märkta med Bra Miljöval, 

Naturskyddsföreningens märkning. I november deltog vi med bord på Globalt torg. Där delade vi ut 

information. HMV-gruppen hjälpte också till under klädbytardagen 1 april 2017 och öppet hus på 

Naturariet under sportlovet, Kulturnatten och höstlov. 
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Skogsgruppen                                                                                                                                                       

Gruppen har inte haft några möten under 2017. En skogsträff för inventering av värdefull skog 

anordnade Anders Wennerblad 9 maj mellan Näkna och Sörsjön. Tanken var att få gång en lokal 

skogsinventeringsgrupp, men än så länge har ingen visat intresse för att leda en sådan. 

Trafikgruppen                                                                                                                                           

Trafikgruppen träffas 1-2 gånger per månad och behandlar frågor om trafik ur miljösynpunkt. 

Cykelplaneringen i staden är eftersatt. Den gällande cykelplanen med huvudleder för cykel utmed de 

stora billederna, behöver ändras så att de går centralt genom stadsdelarna. Trafikaspekterna i 

detaljplaner analyseras som underlag för Planutskottets remisser till kommunen. Exempelvis har 

Fiskebyvägen och Vilbergen varit aktuella. Inför Naturskyddsföreningen Östergötlands remissvar på 

Länstransportplanen och Nationella långtidsplanen 2018-2029 har behovet av regionala järnvägar i 

Östergötland analyserats i samarbete med Järnvägsfrämjandet Öst. 

Media/marknadsföringsgruppen                                                                                                                                                               

Under året har Anders W och Christer W ordnat med bra info i kommunens olika media vid våra olika 

'öppethus' tillfällen. Anders har också tillverkat en banderoll, som sätts upp på staketet. Agnes och 

Stefan har informerat om vår verksamhet på universitetet.   

Webbplatsen och Facebook 

I början av juni utsattes vår tidigare webbplats (www.snfnorrkoping.se) för intrång och spam började 

skickas ut så den stängdes tillfälligt ner. Vi valde därför att gå tillbaka till 

www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se som Riks kunde starta upp igen. Fördelarna är flera: 

• Säkrare: Riks sköter alla uppdateringar och säkerhetsinställningar och vi behöver endast 

publicera. 

• Gratis: Vi betalar inget för att ha webbplatsen.  

• Enhetligt: Vår webbplats har samma grafiska profil som föreningen i övrigt. Vi kommunicerar 

med ett gemensamt ansikte.  

• Enkelt: Det finns en tydlig instruktion "Redaktörsmanual" som beskriver mycket noggrant hur 

man publicerar på webbplatsen. Bra i de fall webbansvarig byts ut.  

• Integrerat: Kalendern blir integrerad med resten av kretsarna vilket gör att vi inte måste publicera 

på flera ställen. På vår sida syns fortfarande bara de aktiviteter som vi i Norrköping ordnar men 

de går att söka fram för andra också.     

Webbplatsen har succesivt fyllts på med uppdaterad information. Vi har även arbetat mer med 

Facebook och haft en kontinuerlig publicering av inlägg på vår sida, som gett en stadig ökning av 

följare och innan årsskiftet nådde vi 400 följare.                                                                                                                                                                      

Programgruppen 

De som har medverkat i programgruppen är Agnes Ekman Söderholm, Cecilia Ambjörn, Christer 

Widlund, Eva Lindahl, Gustav Knutsson och Maja Kling Ek. Två program arbetades fram och 

skickades ut till medlemmarna i april och oktober samt publicerades på vår webbplats. Många av 

programpunkterna är återkommande men några nya hade vi som till exempel guidning på Slottshagens 

reningsverk, föreläsning om forskning kring skötsel av ängs- och hagmarker, kvällsutflykt som 

handlade om inventering av värdefull skog, liekurs med Göran Esbjörnsson, utflykt till ETC Solpark i 

Katrineholm, filmvisning av ”The Borneo Case” samt sydde tygkassar.  

 

Ytterögruppen 

I år har vi jobbat med fönster, sotning skorsten/ spis och skurat bryggan. Taket på stugan är åtgärdat 

efter vattenläckage i samband med häftigt oväder med regn och storm.  
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Målat vindskivor samt ordnat transport och uppsättning av flaggstång. Flaggstången donerad av 

familjen Skjöld och flaggan skänkt av stiftelsen Sveriges Nationaldag    

2017 vad det 50 år sedan Naturskyddsföreningen /Ytterögruppen tog över Ytterö utav familjen Skjöld. 

 

Natursnokarna 

Året började med vinterlekar i Vrinnevi den 28 januari med totalt 10 barn. Vi tog reda på vad djuren 

gör på vintern, vi tillverkade egna talgbollar, gjorde upp eld, grillade korv och gjorde havregott i 

stekhällen. Den 22 april hade vi vårtema i Klockaretorpet med totalt 9 barn och det arrangerades 

tillsammans med LoNa projektet ”Alla i Naturen”. Vi lärde oss hur olika knoppar såg ut, tipspromenad 

om våren, grillade och gjorde plättar på stekhällen. Den 24 september hade vi fågelskådning vid 

Herrebro våtmark med totalt 6 barn. Naturbingo, fågelquiz, spaning på fåglar i tornet, äta matsäck och 

promenad till gömslet hann vi med denna dag. 

 

Boletus svampgruppen  

Gruppen har haft 9 träffar varav 4 exkursion och 5 träffar på Naturarium. Drygt 300 arter har 

examinerats vid höstens träffar. 24 deltagare har mer eller mindre frekvent varit med på träffarna. 

Vid en av våra exkursioner, den ute i Lindö vid Abborreberg hade vi under kvällen en reporter med. 

Niclas Sandberg från den lokala tidningen ETC-Norrköping, det var Anki som hade ordnat detta. 

 

Slutord 

2017 var ännu ett år som slog globalt värmerekord när det gäller medeltemperaturen och ännu ser vi 

inte tillräckligt med förändringar för att förändra klimatet och klara 2 graders målet som världens 

länder enades om i Paris 2015. Vi i Naturskyddsföreningen Norrköping kämpar på med att upplysa 

vad var och en kan göra och vi yttrar oss över förslag och planer, som vi tycker går åt fel håll för att 

klara miljömålen. Vår verksamhet känns mer och mer viktig och det är så positivt med den föryngring 

vi fått i styrelsen som breddar vår verksamhet. 

 

Vi i styrelsen vill tacka alla våra medlemmar och alla som engagerar sig i föreningens arbetsgrupper 

och våra olika samarbetspartner.    

 

Norrköping 2018-02-26 

 

 

Stefan Arrelid  Cecilia Ambjörn Anders Wennerblad 

 

 

 

Maja Ek Kling Christer Widlund  Agnes Ekman Söderholm 

 

 

 

Gustav Knutsson Janni Servin  Lena Wikman Källberg 

 

 

 

Gunnar Ruberg 


