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Styrelsen har sammanträtt 11 gånger och Göran Esbjörnsson deltar som Hedersmedlem.  

 

Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken) 

Revisorer: Nils Pettersson, Robert Höglund. Sonja Larsson Mc Cann och Lars-Axel Johansson 

revisorssuppleanter. 

Valberedning: Lotta Lanne, Agneta Kornebrant ordinarie och ersättare Ingemar Hillerström. 

Webbplatsansvarig: Agnes Ekman Söderholm. Facebook: Agnes Ekman Söderholm 

Årets Hedersbetygelse tilldelades Agnes Ekman Söderholm för sitt enastående arbete med hemsidan, 

facebook, program och medlemsutskick, som innebär en fantastisk bra och uppdaterad information 

och kommunikation till medlemmar och mot omvärlden.  

 

Utfört arbete 

Även 2018 arrangerades tillsammans med Jordens vänner Klädbytardag på Hallarna lördagen 14 april. 

Värdskapet i samarbete med Kultur och Fritidskontoret med Kopparholmarna har fortsatt och det 

gjordes satsningar på nya bryggor inför säsongen. Anders Wennerblad och Cecilia Ambjörn har varit 

ute och målat samt kittat fönster samt fixade Anders nya sängar till värdarna.  

Årets medarbetarutflykt var till Marmorbruket där Krokeks hembygdsförening berättade om sin 

verksamhet, brotten och marmortillverkningen. 

Öppet hus under sportlovet, höstlovet och Kulturnatten på Naturarium har även 2018 varit populärt 

och välbesökt av såväl unga som äldre. 

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

ängs- och röjningsarbeten, föredrag, bildvisning m.m. som finns i tryckt program, webbplatsen, 

mailutskick och som Facebook-arrangemang under hela året. 

Även detta år genomfördes en utflykt till Esterön, för att städa skräp som flyter iland.  

Föreningen genom Anders Wennerblad har deltagit på Café Planet under våren för att berätta och visa 

en presentation om vad föreningen gör för att Norrköping ska bli bättre inom miljö och hållbarhet. 

Tyvärr var antalet åhörare vid det tillfället få.  
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Weeping Willows med Magnus Karlsson hade en julkonsert på Louise De Geer och den genomfördes 

i samarbete med Naturskyddsföreningen nationellt och vi ställde upp lokalt där under kvällen. Agnes 

Ekman Söderholm och Janni Servin delade ut information och pratade med konsertgästerna, som var 

positiva till att föreningen fanns där. 

Året avslutades med en klimatvandring under Nyårspromenaden där flera medlemmar med Lotta 

Lanne ställde upp för att informera och att få de som gick promenaden stanna till och avge ett 

klimatlöfte. 

 

Planutskottet 

Medverkande i Planutskottet är Lotta Lanne, Ingemar Hillerström, Anders Wennerblad 

(sammankallande), Stefan Arrelid samt Gustav Knutsson. Gruppen arbetar fram skrivelser i planfrågor 

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

”gröna frågorna”. (Grönstruktur, parker, tätortsnära skog samt strandskydd.) Hela gruppen har träffats 

en gång under året och har haft tät kontakt via e-brev och möten i mindre grupper. Vårt mångåriga 

arbete med planärenden ger ibland synliga resultat. Vi ser att hänsyn till grönstrukturen tas efter våra 

yttranden och planeringen av den hållbara kommunen skärps. Ärenden som avhandlats framgår under 

nästa rubrik.  

Yttranden har lämnats i följande ärenden   
Granskningsyttrande för detaljplan för nya villor vid Lundby sydost om Norrköping. 

Samrådsyttrande över nya industritomter och skolbygge på jordbruksmark i norra Smedby. 

Samrådsyttrande över ny förskola på parkmark i Hageby. 

Överklagan av detaljplan för berg- och dalbanan Wildfire i Kolmården  

Granskningsyttrande över detaljplan för nya bostäder i Sidus. 
 
Överklagan Marby detaljplan bifölls 

Åverkan, byggnation, P-plats inom strandskyddad zon överklagades av föreningen. 

Ärendet prövades av Mark, & miljööverdomstolen som upphävde detaljplanen. 

 

Naturarium  

Under verksamhetsåret 2018 har Naturariegruppen utfört arbete med samlingarna vid 19 tillfällen. Nya 

montrar har tillförts samlingarna. Hyllor i geologiskåpen har förstärkts. Hylla för skyltning av en 

Albatross (fågel) har satts upp. Böcker i ”biblioteket” har ordnats i ämnesgrupper och väggar där 

liksom i kontorsrummet har målats. 

Öppet hus har genomförts vid flera tillfällen: Sportlovsöppet 19-21-23 februari, Kulturnatten samt 

Höstlovsöppet. 15 december firades Lucia på Naturarium. 

Under året har ett antal visningar av samlingarna utförts för föreningar, förskolor, skolor och 

privatpersoner. Ett tiotal personer har under året medverkat i arbetet med Naturarium. 

 

Botanikgruppen  

Botanikgruppen har under året fortsatt arbetet med att ta hand om allt det material som inkommer i 

samband med inventeringen av Östergötlands flora. Det skall monteras, datoriseras och lagras. 

Vi har även påbörjat arbetet med att gå igenom hela herbariet för att se att allt ligger i den ordning det 

skall. I samband med detta passar vi också på att dela kartonger som är mer eller mindre fulla i två. 

Därmed skapas mer utrymme för nyinkommet material. 

 

Ängsgruppen 

Ängsgruppen var ute 11 gånger under 2018 och arbetade med olika göromål för att hävda 

ängen/hagen. Totalt har 49 vuxna personer besökt eller deltagit i arbete på ängen. Stora slåtterdagen 

hade 28 närvarande inklusive besökare. Medelvärdet för de 10 arbetstillfällen förutom stora 

slåtterdagen var 8,5 deltagare. Utöver de 11 arbetstillfällena har ytterligare arbetsinsatser gjorts för att 

bekämpa örnbräken, älgört, piprör, sly m.m. 

 
Hagmarksgruppen 

Under de senaste åren har hagmarksgruppen restaurerat en hagmark på ca 1 ha söder om Nybygget. 

Det mesta arbetet genomfördes under 2016–2017, så förra året handlade arbetet mest om en del 

https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2018/04/180423-Överklagan-dom-P-3094-17-1.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2018/04/180423-Överklagan-dom-P-3094-17-1.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/Manhem-2-9-Sidus-Granskn-yttrande-dp.pdf
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/17/2019/01/Manhem-2-9-Sidus-Granskn-yttrande-dp.pdf
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justeringar. Sådant som slyröjning, ljungborttagning, slåtter, räfsning och örnbräkenbekämpning. Det 

var också en del jobb med att bättra på stängslet runt fållorna. 

I augusti släpptes ett tiotal får in i fållorna och eftersom det inte finns något tillgängligt vatten där, såg 

hagmarksgruppen till att vattenbaljorna var välfyllda hela tiden. 

 

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, medarbetarträff. 

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 samt naturligtvis fika och prata. Delar av kören deltog dessutom vid klimatgruppens 

station under nyårsvandringarna. 

Handla miljövänligt gruppen HMV 

HMV-gruppen har under året 2018 haft 9 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 en bok 

”Ägodela”, Naturskyddsföreningens årsbok 2018.  

Vi stod med bord på Färgargården lördag 26 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 Arbis bistro. 

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

Söderköpings Handla miljövänligtgrupp (Elsa Mantefors) men ägde rum i Studiefrämjandets lokaler i 

Norrköping. Som aktivitet gjorde vi ett mycket uppskattat besök på Cykelköket. Under miljövänliga 

veckan skrev vi en insändare tillsammans med Söderköpings HMV som publicerades såväl i NT som i 

Folkbladet. Vi hade en mindre utställning i Stadsbibliotekets entré och delade ut information under 

någon timma tisdag-fredag. 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. Den 2 december deltog vi Arbetets 

museums alternativa julmarknad. Vi sålde bl. a Naturskyddsföreningens julgåvor/kort för klimat och 

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

Naturariet under sportlovet, Kulturnatten och höstlov. 

 

Skogsgruppen 

Gruppen har inte haft några möten under 2018. Tanken var att få igång en lokal 

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

 
Trafikgruppen 

Trafikgruppen har utökats under året och har träffats sex gånger per termin. Vi har följt spårvägsfrågan 

med kommunens utställning om spårväg S Tull–Ljura, sk Ljuralänken och skrivit insändare om 

spårvägens betydelse för hållbar stad. Även spårvägsdelen i utredningen Framtidens resor i 

Norrköping har granskats. Mest fokus har varit cykelplaneringen. Vi gjorde en skrivelse till Tekniska 

kontoret med synpunkter på cykeldelen i Framtidens resor i Norrköping. Vi har fått en tid för att träffa 

cykelplanerarna för fortsatt dialog där det viktigaste är att ändra huvudcykelstråken från utmed de 

stora bilvägarna till centralt genom stadsdelarna. Därefter krävs en kraftig satsning på utbyggnad av 

cykelvägarna så Norrköping kan öka sin låga andel cykeltrafik. 

 

Valgruppen ”Miljövalet 2018” 

Medverkande Lotta Lanne, Ingemar Hillerström, Gustav Knutsson, Cecilia Ambjörn, Agnes Ekman 

Söderholm samt Anders Wennerblad (sammankallande). Inför valet september 2018 bildades tidigt på 

våren denna grupp. Vid flera möten under vår och sommar planerade gruppen inför en valdebatt med 
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miljö, klimat och hållbart byggande. Vi ordnade med en tidig mediaträff.  Samtliga politiska partier 

inbjöds till debattkvällen och fick i förväg ett antal frågor att ta ställning till vilket mynnade ut i en 

tabell där partierna bedömdes rent ”miljömässigt”. Artiklar i kommunens två största tidningar och 

medverkan i Radio Östergötland. Valdebatten ägde rum i slutet av augusti i stort tält som vi reste i 

Strömparken. Alla partier deltog och ett stort antal åhörare anslöt. Artiklar i tidningarna. 

 

Valgruppens debattinlägg samt insändare: 

Inför valet skrev deltagarna i ”Valgruppen” ett debattinlägg per månad med början i februari 2018. 

Samtliga infördes i Norrköpings Tidningar. De berörde byggnation på åkermark, vikten av tätortsnära 

natur/skog, parker, den skattefinansierade flygplatsen, socialt och miljömässigt hållbart byggande, 

olämpligt med detaljplaner för gruppbebyggelse på landsbygden utan service och kollektivtrafik.  

Vidare artiklar om spårväg och behov av flera och bättre cykelbanor.  

 

Klimatgruppen 

Klimatgruppen startades av Elin, Sandra och Helen med syfte att öka på omställningstakten till ett 

fossilfritt samhälle. Över 36 personer deltog på Kick-offen i november. Mötet ägnades åt att lära 

känna varandra och spåna på aktiviteter för att påverka den lokala politiken och folkbilda allmänheten. 

Några från gruppen deltog i ett initiativ från Klimatfolket på nyårsafton: att låta vandrare på 

nyårspromenaden avge klimatlöften inför 2019.  

 

Media/marknadsföringsgruppen 

Anders, Agnes och Christer har ordnat med bra info i kommunens olika media vid våra olika 'öppet 

hus' tillfällen. Annons under Föreningar har införts några gånger. 

 

Webbplatsen norrkoping.naturskyddsforeningen.se och Facebook 

Webbplatsen fylls successivt på med uppdaterad information. Vi har även arbetat mer med Facebook 

med en kontinuerlig publicering av inlägg på vår sida, som gett en stadig ökning av följare och innan 

årsskiftet nådde vi 500 följare.     

 

Programgruppen 

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

Widlund, Eva Lindahl och Gustav Knutsson. Vi tryckte två program under året (april och december). 

Styrelsen tog beslut om att vi framöver bara trycker ett program per år. Ett program för 2019 arbetades 

fram och skickades ut till medlemmarna i december samt publicerades på vår webbplats. Många av 

programpunkterna är återkommande men också en del nya.  

 

Ytterögruppen 

Uthyrningen av stugan 2018 är 6 hela veckor och en helg. Ett stort takarbete har utförts av Gräsmarö 

skärgårdstjänst och målning och annat arbete har utförts av Pelle och Kenneth. Den 19 augusti hade 

föreningen ordnat en uppskattad utflykt för medlemmar till ön. Agneta Kornebrant var ledare och 

guidade besökarna på en övandring. 

 

Natursnokarna 

Under 2018 har vi haft endast en aktivitet, på grund av att vi har haft mycket annat för oss och två av 

fyra ledare slutat och men en ny har börjat. Vi hade under 2018 en aktivitet då vi en solig majdag 

bland annat letade småkryp och byggde bihotell tillsammans med tre barn. För närvarande är vi nu två 

aktiva ledare, Josefin och Katarina, som planerar att ha några aktiviteter under 2019. Fler ledare sökes. 

 

Slutord 

2017 skrev vi i verksamhetsberättelsen att ännu ett år slog globalt värmerekord när det gäller 

medeltemperaturen och nu får vi skriva att det blev även rekord 2018 samt den varmaste och torraste 

sommaren som uppmätts i Sverige. Skogsbränder, brist på foder till både tamdjur och de vilda djuren i 

naturen. Därför är det så bra att vi fått igång en klimatgrupp i föreningen som Elin Sjökvist tog 

http://norrkoping.narurskyddsforeningen.se/
http://norrkoping.narurskyddsforeningen.se/
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initiativ till under hösten. Alla har vi blivit påverkade av Greta Thunbergs fredags skolstrejk utanför 

riksdagshuset och hennes klarsyn kring att vi nu alla måste förändra vår ohållbara livsstil. Vi känner 

en positiv trend, att allt fler vill engagera sig i Naturskyddsföreningens arbete och vårt medlemsantal 

har ökat både lokalt och nationellt. Det är viktigt att vi också ger våra medlemmar möjligheter att njuta 

av fantastisk natur och naturupplevelser som programgruppen tagit fram i vårt välfyllda program.  

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

och våra olika samarbetspartner.    

 

Norrköping 2019-02-26 

 

 

Stefan Arrelid  Cecilia Ambjörn Gunnar Ruberg 

 

 

 

Anders Wennerblad Christer Widlund  Agnes Ekman Söderholm 

 

 

 

Gustav Knutsson Janni Servin  Annika Stahlberg 

 

 

 

Elin Sjökvist 


