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Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen Norrköping 
Norrköpings Biologiska Förenings 76:e verksamhetsår 2022 

 

Hedersmedlemmar: Ingegerd Elfström, Göran Esbjörnsson, Jan Axelsson, Eva Gustafsson, Lotta 

Lanne och Jan Gustafsson.     

 

Styrelse fram till årsstämman  Styrelse efter årsstämman  

Ordf. Stefan Arrelid   Ordf. Stefan Arrelid  

V ordf. Cecilia Ambjörn   V ordf. Cecilia Ambjörn 

Kassör Gunnar Ruberg   Kassör Gunnar Ruberg  

Ledamot Christer Widlund   Ledamot Christer Widlund 

Ledamot Anders Wennerblad   Ledamot Anders Wennerblad 

Ledamot Stina Sköld   Ledamot Stina Karlsson 

Suppleant Annika Stahlberg   Ledamot Rebecca Gruber 

Suppleant Per-Olof Jansson   Suppleant Annika Stahlberg 

Suppleant Inger Gustafsson                        Suppleant Inger Gustafsson 

Suppleant Per-Olof Jansson 

                                                      

 

    

Fältbiologrepresentant vakant  Fältbiologrepresentant vakant 

 

Antal fullbetalande medlemmar 1761 och totalt inkl. familjemedlemmar vid årsskiftet var 2575st. En 

ökning med 9,2% 2022. 

 

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

 

Föreningsfunktionärer (sammankallande understruken) 

Revisorer: Lotta Lanne och Dagny Jonsson, suppleanter Walter Ellinger och Ami Gadh Lund. 

Valberedning: Ingemar Hillerström och Agneta Kornebrant, en vakant. 

Webbplatsansvarig: Stina Sköld. Facebook: Stina Sköld. Sedan hösten har Anders Wennerblad tagit 

över hemsidan och Sandra Björn och Tilde Lindqvist har ansvar över våra sociala medier som 

Facebook och Instagram. Månadsmail har skötts av Cecilia Ambjörn, Stefan Arrelid och Rebecca 

Gruber har ersatt Stefan under hösten. 

Lotta Lanne och Jan Gustafsson tilldelades diplom som Hedersmedlemmar utifrån sina betydande 

långvariga gärningar i kretsen.  

Årets Hedersbetygelse tilldelades Pelle Olsson för att sitt långa trogna ansvar av Ytterö stugan, samt 

Gunnar Ruberg för sitt välskötta, smidiga kassörsarbete. 

 

Debattinlägg samt insändare i lokal media 

Då det var valår har föreningen haft flera debattinlägg och insändare som även NT och Folkbladet 

skrivit artiklar om. Anders Wennerblad har varit mycket flitig debattör i föreningens namn med 

insändare om flygplatsen, valet, stadsplanering och hållbar konsumtion. Vi har också skrivit om 

vindkraft, solceller, hållbart byggande och hållbara transporter med cykel och kollektivtrafik. 

Även våra Klimatgruppen har skrivit insändare. 

 

Programmet 2022 

Årets program bestod av traditionella aktiviteter som starten med ”Vinterfåglar vid Strömmen”. Nytt 

var t.ex. föredraget med Eva Siljeholm ”Under ytan i Östersjön” och Nicklas Jansson föredrag 

”Insekter i eklandskapet” samt 75 års festen på Nybygget. 
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Föreningen har under 2022 sänt in 11 yttranden inkl. överklaganden enligt nedan 

Kommunens nya trafikstrategi 

Granskningsyttrande ang. Mjölnaren 14,15 samt Bergsbron 7 

Yttrande över Adaptern 3.  

Yttrande samrådshandlingar Borg 17:6  

Överklagande av Kf-beslut av antagande detaljplan Mjölnaren 14, 15 samt Bergsbron 7.          

Yttrande på nya Natura 2000- områden för fåglar i skärgården. 

Yttrande detaljplan för fastigheter Vätet 4 och 5.  

Remissyttrande av skötselplan för Ljusfors naturreservat.                                                                                                                                   

Yttrande vid utställning av Vätet 4 och 5.                                                                                             

Yttrande vid utställning av Borg 17:3 östra delen av Klinga.                                                    

Överklagan av MMD beslut av Mjölnaren 14 och 15 (Skvallertorgets biotopskyddade träd)      

Plangruppen 

Plangruppen jobbar med granskning av planärenden, (översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och 

framför allt detaljplaner). Vi yttrar oss och lyfter då brister vad gäller ett långsiktigt hållbart 

samhällsbyggande. Det kan handla om byggande på jordbruksmark, i parker och tätortsnära 

naturområden eller för tätt och högt. Vi tar även med vikten av kollektivtrafik och cykelbanor till nya 

områden. Vi har även yttrat oss angående vindkraft, solcellsparker och Ostlänken. Några ärenden har 

överklagats till Länsstyrelsen och till mark- och miljödomstolen. Gruppen har under 2022 haft 2 

möten och flera telefonmöten och har vidare utökats med tre nya deltagare, vilket känns bra. 

Sammankallande och länk till styrelsen är Anders Wennerblad. 

Du ser alla vår yttranden på föreningens hemsida under rubriken Skrivelser 2022 och dessutom 

presenteras gruppen under rubriken Arbetsgrupper. 

 

Valgruppen 

Valgruppen ordnade inför tredje valet i rad enkäter med frågor om hållbart samhällsbyggande till alla 

partier. Svaren analyserades och poängsattes. Reportage i lokalpressen. Vi förberedde detta vid ett 

flertal träffar där även Studiefrämjandet, Klimatklubben och studenter från miljövetar-programmet 

deltog. I mitten av augusti ordnade vi en Valdebatt i Hörsalen med studenterna som debattledare. 

Alla partier hade representanter vid det mycket välbesökta arrangemanget. Sammankallande och 

ytterst ansvariga var Anders Wennerblad samt Lotta Lanne. På vår hemsida, under Verksamhet / 

Valgruppen, finns allt presenterat, inklusive resultat från enkäterna och en film från hela valdebatten. 

Klimatgruppen 

Klimatgruppen har träffats 10 gånger under 2022 på så kallade Klimatfika-träffar. Då pratar vi om 

aktuella klimatfrågor och vi planerar aktioner av olika slag. Vi hjälps åt att formulera och följa upp 

medborgarförslag och insändare. Två studiebesök har gjorts, dels till Fiskeby bruk och dels till 

privathem som har solceller och miljöanpassat hem och liv. Under globala veckorna i november 

arrangerade vi föredrag om Hållbart energisystem i Norrköping. Några har förberett en uppvaktning av 

politiker och tjänstemän på kommunen med höstens nya politiska överenskommelse som grund. 

Klimatduplot har också uppdaterats. Gruppens verksamhet är dokumenterad på hemsidan 

https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/arbetsgrupper/klimatgruppen/ 

Naturarium 

Arbetet i Naturariegruppen har fortlöpt under året med löpande skötsel och underhåll av 

naturaliesamlingarna och lokalerna på Östra Promenaden. Under hösten mottogs två bastanta skåp från 

Naturhistoriska Riksmuseet. I dessa kommer en stor privat fjärilssamling att placeras. Skänkt av 

Anders Göthberg, Vadstena. Två utställningar med insekter färdigställdes med foton från Marika 

Sjödin, Jan Persson och Nils Pettersson. Vid sportlov, kulturnatten och höstlov samt ytterligare 

tillfällen skedde guidningar. 

https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se/arbetsgrupper/klimatgruppen/
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Insektsutställning ska ordnas på stadens bibliotek under år 2023 där vi lyfter vikten av pollinatörer i 

text och bild. Vi förberedde detta via flera träffar under hösten 2022. 5-7 stycken deltar i projektet i 

samarbete med Studiefrämjandet och biblioteken. Cirkelledare är Anders Wennerblad och 

initiativtagare Jan Gustavsson. 

 

Handla Miljövänligt Gruppen HMV 

Handla Miljövänligtgruppen (HMV) har haft 5 möten under 2022, alla hölls på Naturarium. 

Eftersom flera medlemmar i gruppen slutat har vi sökt nya medlemmar. Det har resulterat i att vi fått 

tre nya medlemmar, Irene Ringlund, Matilda Wallman och Karin Wennerberg. Dessutom deltar sedan 

tidigare Kjerstin Ferm Widlund och Sonja Larsson Mc Cann, som också är kontaktperson. 

Vi hade ingen aktivitet under våren, men däremot tre under hösten. I september hade vi uppstartmöte 

inför Miljöveckan med 14 deltagare från olika delar av Östergötland och Sörmland. Karin Kruse från 

Riks informerade om tema, som var Ekofrukost, och material kopplat till eko för att användas på 

Miljövänliga veckan. Vi köpte lunch och fika från Glokala Haket och besökte Vegas Skafferi som 

säljer veganska och ekologiska produkter. (Tyvärr har Vegas Skafferi gått i konkurs vid årsskiftet). 

Nästa aktivitet var Miljövänliga veckan. Inom ramen för denna gjorde vi två undersökningar av 

förekomst av ekoprodukter, dels i en Hemköpsbutik och i en Coopbutik. Övriga aktiviteter var 

utställningar på Stadsbiblioteket samt på filialerna i Åby, Vilbergen och Skärblacka. Vi sände också en 

insändare som publicerades i NT. 

Årets sista aktivitet var deltagandet i Arbetets museums julmarknad 26-27 november. Vi sålde olika 

produkter som vi införskaffat från Naturbutiken på Öland, dessutom hade vi ett quiz med två priser, en 

för barn och en för vuxna. Vi sålde i princip allt vi hade och fick 40-50 quizsvar. 

I övrigt har vi inom gruppen läst första delen av vår cirkelbok, Mörkermanifestet. Eftersom vi varit 

endast två närvarande på flera möten, så har vi skjutit upp diskussionen av boken till kommande 

möten. 

HMV-gruppen gav en gåva till Norrköpingskretsen i samband med dess 75-årsfirande. Gåvan bestod 

av ett äppelträd (Ingrid Marie) och en skogslind, som planterats på ängen vid Nybygget. 

 

Botanikgruppen  

Botanikgruppen har under 2022 fortsatt arbetet med att ta hand om alla nya pressade växter som 

kommit in, främst genom den fortfarande pågående inventeringen av Östergötlands flora. Vi har även 

börjat att under året föra in i databasen växter som aldrig lagts in i den ordinarie samlingen. Därmed 

blir dom sökbara i databasen. Gruppen har även, som tidigare år, deltagit i fältarbetet med den 

kommande floran. 

 

Ängsgruppen  

Minst 35 gånger under det 31:a året har deltagare arbetat med fagning, borttagning av sly och 

ohävdsväxter som örnbräken, älggräs, hundkex, ljung och åkertistel. Valborg firades med stort antal 

besökare och majbrasa. Det här året har en stor del av de hävdade ytorna gåtts igenom. Förutom 

lieslåtter har det mesta slåttrats med nyinköpt slåtterbalk och röjklinga. Bearbetade ytor har varit 

lyckan väster om vägen, stora slåtterängen, senblommande fältgentianaängen, lilla lyckan, fägatan, 

Runes äng, slåttergubbeängen, fållan med björkbacken/fibbleskogen, fållan med jordkällaren, sydöstra 

och sydvästra fållorna samt södra ängen. Årets stora begivenhet var firandet av föreningens 75 år 5 

juni med sång och musik samt guidningar. Ett antal deltagare har ägnat sig åt att städa i logen, stallet 

och vagnslidret. Även portar och dörrar blev uppfräschade/justerade på ladugården inför jubileet 

medelst skrapning, borstning och trätjärning m.m. Trätjäran höll Holmen med. Slåttergille och liekurs 

genomfördes traditionsenligt. 

 

Vandringsleder 

Tack vare drygt 20 medlemmar har föreningen genomfört ett uppdrag från kommunen att tillse och 

rapportera större hinder, plocka skräp och göra mindre skötsel på kommunens vandringsleder. Dessa 

medlemmar har därmed bidragit till att de populära lederna hålls i gott skick under året då allt fler 

personer fortsätter att utnyttja möjligheten att komma ut i naturen, och föreningen har erhållit ett 

betydande ekonomiskt bidrag. Kommunen bjöd in till en träff för alla tillsynspersonerna vid Lunnsjöns 

vindskydd, och gruppen uppskattade att få träffas och stämma av uppdraget med kommunen. 
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Föreningen har haft tre olika kontaktpersoner hos kommunen under året och hoppas på möjligheten till 

bättre kontinuitet framöver. Kommunen har aviserat minskad budget för kultur och fritid; det gör det 

än viktigare att vi framhåller de positiva effekterna av att vara ute i naturen då det är oroliga tider, 

ekonomiskt och på andra sätt.  

 

Sånggruppen  

Sånggruppen har i år uppträtt vid kretsens jubileumsfest vid Nybygget, och vid luciakaffe. Paus under 

en del av våren p g a pandemin. Sånggruppen har bestått av 8-9 medlemmar. Vi övar inför 

framträdanden och har i år haft 7 möten. På dessa möten hinner vi även med att sjunga allsång ur våra 

fina sånghäften samt naturligtvis fika och prata.  

Kopparholmarna 

Kopparholmarna är ett naturreservat sydost om Arkösund. Här har vi i 10 år ordnat med värdar via 

våra medlemmar åt kommunens kultur & fritidsförvaltning. Naturutställning, vandringar, bad och 

stuga att hyra är lockande. Vi har öppet från maj till september. På högsommaren hela veckorna. Se 

detaljer på vår hemsida under rubriken Verksamhet/Kopparholmarna. Många nöjda och trevliga 

besökare kommer varje år. Ca 1 700 personer under 2022. Anders Wennerblad håller i administration 

och schemaläggning samt kontakten med kultur & fritid och utbildning av värdar. 

 

Programgruppen 

De som har medverkat i programgruppen är Cecilia Ambjörn (sammankallande), Christer Widlund, 

Annika Stahlberg, Dagny Jonsson och Per-Olof Jansson. Stina Karlsson har gjort lay-out. Programmet 

som täcker 1 år, skickades ut i december. Fler aktiviteter än tidigare, så det är ett innehållsrikt program 

för 2023. 

 

Ytterö 

Säsongen med uthyrningen har varit bra som det brukar och styrelsen var där i september, för att nya 

styrelseledamöter skulle få se vår fina stuga i ytterskärgården. 

Pelle Olsson som är vår stugvärd och sköter uthyrningen har också hjälp av Kenneth Nilsson och 

Torbjörn Sundholm för underhållsarbeten m.m. 

 

Natursnokarna 

Under 2022 hade vi två aktiviteter. Den 13 feb med tema vinter i Vrinnevi. Då 11 barn och 9 vuxna 

medverkade. 

Den 24 april hade vi en aktivitet med tema vår och djurungar, där vi besökte en fårgård på 

Vikbolandet och tittade på lamm bland annat. 16 barn och 10 vuxna medverkade där. 

Natursnokarna har sedan dess paus och kommer ev återupptas senare under 2023. 

Söker även nya ledare.  

 

Svampgruppen ”Boletus” 

Vi har träffats vid 8 tillfällen, alla gånger exkursioner utomhus, i Norrköpings omgivningar. Två 

måndagskvällar, en söndagsförmiddag (en utflykt till Sörsjön 18/9, annonserad av 

Naturskyddsföreningen) och fem söndagseftermiddagar. 41 deltagare har mer eller mindre regelbundet 

varit med på våra träffar. Flera var nytillkomna i år också. Roligt att se! 

På våra artlistor, blev det sammanlagt 189 arter, vilket visar att det var en ganska så svampfattig höst 

2022 liksom året innan. Sommaren var torr och varm, men sensommaren avbröts av några få spöregn 

med ojämna mellanrum. Ett av dem inföll den söndag vi var i Vrinneviskogen. Parkeringen var först 

tom. Undrade om det verkligen skulle komma någon den här dagen. Efter en stund kom bil efter bil 

efter bil - ut kom människor med svampkorgar. Till sist kom en halvdränkt tjej på cykel. 15 personer 

trotsade regnet och vi hittade 77 olika svamparter, vilket skulle bli den här höstens rekord! 

 

 

Folkbildning 

All studiecirkelverksamhet samt föredrag och guidningar vid utflykter sker i samarbete med 

Studiefrämjandet. 
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Slutord 

Även 2022 blev ett år med Covid-19, men viruset i mildare varianter samt att så många tagit flera 

vaccinationer kunde vi genomföra våra planerade aktiviteter i programmet både inomhus och ute i den 

fina naturen. Under våren bildades det en grupp fågelholksfaddrar som ser till att sköta föreningen 

holkar som finns i Folkparken, Enebypark, Gustav Adolfsskolan och Djäkneparksskolan. 

75 års Jubileet på Nybygget blev en supersuccé, med sång och musik, god mat och aktiviteter och 

rekordmånga besökare.  

Året präglades också att det var valår och lokalt arrangerade vi en valdebatt i Hörsalen med stor publik 

och samtliga partiers kandidater. Många löften och svar på frågor som ställdes men valresultatets utfall 

hade inte våra frågors vinnare när det gäller hållbarhet, klimatet och naturvård. 

Slutligen vill vi tacka alla medlemmar som ställer upp i bl.a. våra arbetsgrupper för fantastiska 

arbetsinsatser som berikar kretsens verksamhet. Tack också till alla våra samverkanspartner, 

kommunen, Studiefrämjandet m.fl. organisationer. 
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