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Vi ser tillbaks på ett spännande år
2013 var ett år med full fart och utveckling i vår krets. Vi 
har haft många fler aktiviteter än de senaste åren, och det 
känns väldigt roligt att så många har engagerat sig i allt 
från klädbytardagar, cykeldemonstrationen, miljöcaféer, 
skogs-skyddsaktiviteter, Natursnokeri för barn och myck-
et mer. Så nu innan vi dyker in i den formella årsredo-
visningen tänkte vi först ge er några korta highlights från 
det gångna året.

Cykeldemonstration genom Umeås gator!

Cykeldemonstrationen får symbolisera vårt enträgna ar-
bete med att få Umeås politiker att på allvar sätta håll-
barhetsfrågor högt på agendan. Ett fytiotal glada cyklister 
infann sig den 21 september vid Döbelns park, där vi bör-
jade med att peppa inför demonstrationen. 
Sedan cyklade vi tillsammans plingandes runt 
Umeås centrum, och stämningen var otroligt fin 
denna vackra höstdag. Cykeldemonstrationen av- 
slutades på Rådhustorget med entusiasmerande tal för en 
ansvarsfull klimatpolitik. 
Vi ses igen nästa år, då vi förhoppningsvis blir ännu fler!

Full fart i skogskyddsarbetet

Kretsens skogsskyddsverksamhet har verkligen tagit 
fart i år. Vi har kört en inventeringskurs, utbildning om  
skogscertifieringssystemet FCS och förstås inventerat  
skogar för att rädda naturvärden här i vår närhet. Speciellt 
glädjande är att så många har varit med och engagerat sig.

Barn, familj och natur – nu är vi på G!

Under året såg vi starten för barn- och familje- 
aktiviteter. Riksföreningen ordnade en ledarutbildning för 
Natursnoksverksamhet här i Umeå och några entusiastis-
ka medlemmar hängde på. Efter kursen drog de igång en 
snokgrupp i Carlshöjdskogen och det blev en succé, den 
första prova-på-aktiviteten blev fullbokad 20 barn och till-
hörande familjer. För att stärka satsningen på barn, familj 
och natur sjösattes även ett nytt verksamhetsområde inom 
kretsen.

Sist men inte minst vill vi tacka alla engagerade medlem-
mar som både bidragit med och deltagit i årets aktiviteter. 
Vi ses igen under 2014.

Verksamhetsberättelse för 2013



Verksamhetsberättelse 2013
Årsstämma och styrelse
Kretsens årsstämma hölls den 21 mars på Folkets hus 
i Umeå. 

Stämman valde ordförande samt sju styrelsele-
damöter som konstituerande sig enligt följande:
Ordförande  Mats Djupsjöbacka
Vice ordförande  vakant
Sekreterare  Torun Bergman
Kassör   Helena Nordling
Ledamot  Louise Berglund
Ledamot  Marina Görtz
Ledamot  Torun Bergman
Ledamot  Anders Wangel

Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten. 
Vid halvårsskiftet lämnade Helena Nordling och 
Marina Görtz styrelsen. Louise Berglund övertog 
kassörsrollen 2013-08-19.
Kretsen höll en extrastämma 2013-11-20 för fyllnads-
val till styrelsen där Roger Olofsson och Frauke  
Molander valdes som nya ledamöter för att ersätta 
Helena och Marina.

Kretsens nyhetsmejl har skickats av Emma Fältström 
och Mats Djupsjöbacka. Mats Djupsjöbacka och 
Frauke Molander har skött kretsens hemsida. Frauke 
Molander och Torun Bergman har administrerat face-
booksidan.

Representation
• Bertil Brånin har representerat kretsen i Kustvat-
tenrådet och i Mellanbygdens vattenråd. 
• Ann-Margrethe Iseklint har representerat kretsen i 
Stiftelsen naturvård vid nedre Umeälven.
• Anders Wangel och Emanuel Hellstrand har repre-
senterat kretsen i Umeå kommuns cykelforum. 

Verksamhetsområden
Under 2012 påbörjade styrelsen en förändring av 
styrelsens arbetsformer och organisationen av kret-
sens verksamhet för att skapa förutsättningar för 
att aktivera fler medlemmar och utveckla krets-
ens verksamhet. Det skedde genom att flytta frågor 
rörande planering och genomförande av verksamhet 
från styrelsen till verksamhetsområden som leds av 
områdesansvariga med delegat från styrelsen. Om-

rådesansvarigas funktion och delegat beslutades av 
styrelsen 120514 (med revidering 121126). Vid slutet 
av 2012 inrättades 2 verksamhetsområden: Hållbar 
livsstil och Skog och biologisk mångfald.
I december 2013 inrättade styrelsen ytterligare ett 
verksamhetsområde: Barn, familj och natur.
Ansvariga för dessa verksamhetsområden har varit:
• Hållbar livsstil: Marina Görtz (fram till 2013-06), 
Helena Nordling (fram till 2013-06), Anders Wangel 
och Frauke Molander
• Skog och biologisk mångfald: Torun Bergman, 
Mats Djupsjöbacka
• Barn, familj och natur: Cia Odelberg

Styrelsen hade även intentionen att skapa ett verk-
samhetsområde kring samhällsplanering men tyvärr 
har inte förutsättningar funnits ännu. Flera medlem-
mar har dock engagerat sig i området och Göran 
Bergqvist har varit talesperson för kretsen i frågor 
rörande trafik och samhällsplanering.



Verksamheten under året
2013 var ett år fyllt av aktivitet och utveckling i vår 
krets. Föreningen har genomfört väsentligt fler akti-
viteter än de senaste åren och vi har med glädje sett 
att fler medlemmar engagerat sig i verksamheten. 
Redovisningen nedan är uppdelad i enligt verksam-
hetsplanen för 2013. Den verksamhet som skett inom 
ramen för det sponsoravtal vi haft med det kommu-
nala bostadsbolaget Bostaden redovisas även separat.

Skog och biologisk mångfald
Enligt verksamhetsplanen för 2013 så planerade vi 
3 olika projekt under året inom verksamhetsområdet 
där utfallet beskrivs nedan:

Föreläsningsserie om skogsbruk och 
naturvård
I november 2013 arrangerade vi föreläsningsserien
“Våra skogar och balansen mellan skogs- bruk,  
sociala värden och naturvård: Var är vi och vart vill vi
gå?” i samarbete med Studiefrämjandet. I två kvällar 
inbjöds sex skogsexperter för att diskutera skogens 
värden och perspektiv på våra skogars framtid. Den 
första kvällen på Kafé Station berättade tre forskare 
från Umeå Universitet (Kerstin Westin, Mikael 
Jonsson) och Sveriges Lantbruksuniversitet (Karin 
Öhman) vilka ekosystemtjänster skogen har, hur sko-
gen värderas av skogsägarna och hur man kan optim-
erar den komplexa avvägningen mellan skogens olika 
värden. Den andra kvällen på Studiefrämjandets lo-
kal på Kungsgatan 101 diskuterade tre representan-
ter från Holmen Skog AB (David Rönnblom), Skog-
styrelsen (Sverker Rosell) och organisationen Skydda 
Skogen (Stig-Olof Holm) dagens och framtidens sk-
ogsbruksmodell mot bakgrund av ekologiska, sociala 
och ekonomiska hållbarheten. Kvällarna var mycket 
välbesökta med ca 40 och 50 personer som kom och 
lyssnade och hade en spännande diskussion i sam-
band med föreläsningarna.

Inventeringsutbildning
En inventeringsutbildning genomfördes under led-
ning av Jon Andersson och Anders Hellström.  
Utbildningen började den 18 maj med en introduk-

tion i fält genom en exkursion till den oskyddade  
gammelskogen kring Gravabäcken i Umeå kommun. 
Sen genomfördes 2 teorikvällar med artkunskap och 
metoder för att identifiera inventeringsobjekt via  
öppna internetkällor samt GIS. Utbildningen avslu-
tades med en inventering den 5 oktober då vi under
en heldag inventerade ett stort antal lokaler och hitta-
de flera skogslokaler med höga naturvärden. Utbild-
ningen var mycket uppskattad och totalt deltog ca 15 
medlemmar.

Tätortsnära skog med höga sociala värden
En kväll i september hölls en guidning i stadsnära 
Carlshöjdskogen. Vi promenerade genom öppen tall-
hed och tät granskog och tittade på vackra aspar, en 
gammal björk och omkullfallna träd med mossa på. 
Turen avslutas med fika. Guiderna Louise och Torun 
tyckte det var trevligt med de nyfikna barnen som 
var med i skogen! Guidningen hölls i samarbete med 
Bostaden.
Vi har genomfört en studiecirkel om skogscertifier-
ingssystemet FSC (3 tillfällen under oktober-novem-
ber) med 15 deltagare. Syfte var att få kunskap för 
att bättre kunna bevaka hur certifieringen efterföljs, 
speciellt i tätortsnära skogar.

Övrig verksamhet
Vi har arrangerat 6 öppna medlemsmöten kring  
skogsfrågor under året där mellan 8-15 medlemmar 
deltagit.
Vi har även träffat representanter för Skogsstyrelsen 
Umeåregion och påbörjat arbete kring rutiner för hur 
vi ska rapportera in information om naturvärden till 
Skogsstyrelsen.
Inom ramen för avtalet med Bostaden (se nedan) har 
vi genomfört två guidningar för allmänheten i den 
stadsnära Carlshöjdskogen. 
Vi har även genomfört ett flertal inventeringar av  
skogar inom kommunen.



Hållbar livsstil
Klädbytardag
Den 20 april genomförde vi en klädbytardag på Rid-
vägen 5. Cirka 100 personer kom och över 500 plagg 
bytte ägare. Inför dagen blev vi intervjuade av TV4 
Västerbotten och under dagen dök både P4 Väster-
botten, Folkbladet och Hyresgästföreningens tidning 
Hem & Hyra upp och ställde frågor.

Mariehemsdagen med källsorteringstävling
Den 15 juni deltog vi på Mariehemsdagarna i samar-
bete med Bostaden. Vi var 4 glada medlemmar som 
stod i vårt tält och pratade miljöfrågor med besökarna 
och delade ut informationsmaterial. Vi hade också en 
tipspromenad om biologisk mångfald och en källsor-
teringstävling som var mycket uppskattad av både 
barn och vuxna.

Miljöcafeér
Miljöcaféerna, och därmed samarbetet med ett par 
andra miljöorganisationer, gick in på sitt andra verk-
samhetsår. Nio cafékvällar, tre studiebesök och alltid 
i stort sett fullbelagt vid varje tillfälle. Kretsen var 
drivande i arbetet att hitta och driva större lokal med 
egen kaffeservering. Detta arbete fortgår.

Bra Miljöval
Representanter från kretsen reviderade en större livs-
medelsaffär utifrån kriterierna för Bra Miljöval Butik.

Barn, familj och natur
I september ordnade Riksföreningen en ledarutbild-
ning för Natursnoksverksamhet här i Umeå och några 
entusiastiska medlemmar hängde på. Efter kursen bil-
dade de en ledargrupp och genomförde en första pro-

va-på-aktivitet i Carlshöjdskogen. Det blev en succé 
och den blev fullbokad. För att stärka satsningen på 
barn, familj och natur beslutade styrelsen i december 
att inrätta ett nytt verksamhetsområde inom kretsen. 
Barn, familj och natur med Cia Odelberg som om-
rådesansvarig.

En hållbar utveckling av  
lokalsamhället 
Göran Bergqvist har varit talesperson för kretsen i 
frågor rörande trafik och samhällsplanering. 
Kretsen har yttrat sig i en rad frågor inom området, vi 
har skriftligen lämnat:
• Synpunkter till kommunen på detaljplan för  
fastigheten NJORD 23 inom centrala stan i Umeå 
kommun
• Synpunkter till kommunen på detaljplan för  
fastigheten SINGELN 1 inom Ersboda i Umeå  
kommun (PLA 0567)
• Synpunkter till Trafikverket angående Trafikverkets 
bemötande av yttrandet från Naturskyddsföreningen 
i Umeå om planerna för vägen Västra länken i Umeå
• Synpunkter till Trafikverket på Förstudie Pend-
lingsstråket Vindeln-Umeå, diarienummer TRV 
2012/82807

Cykeldemonstrationen i Umeå, 21 september
I samband med den internationella bilfria dagen 
anordnade vi årets cykeldemonstration för ett håll-
bart Umeå. Ett fyrtiotal glada cyklister infann sig 
den 21 september vid Döbelns park, där samordnaren 
Emanuel Hellstrand flitigt hälsade alla välkommen 
och peppade inför demonstrationen. Sedan cyklade 
vi tillsammans plingandes runt Umeås centrum, 
och stämningen var otroligt fin denna vackra höst-
dag. Cykeldemonstrationen avslutades på Rådhus- 
torget där Emanuel höll ett entusiasmerande tal för en 
ansvarsfull klimatpolitik. Vi ses igen nästa år, då vi 
förhoppningsvis blir ännu fler!



Cykelforum
Kommunens Cykelforum, som inrättades 2012, träf-
fades för andra gången. Den fortsatta utbyggnaden 
av cykelvägnätet och underhållet av detta vägnät är 
stående och stora frågor. Cykelforat inleds alltid med 
att vi per cykel granskar delar av vägnätet, ser på bra 
och dåliga exempel. Göran Bergqvist, Emanuel Hell-
strand och Anders Wangel deltog från kretsens sida.

Intern och extern kommunikation
Under våren 2013 träffades Anders Wangel, Martin 
Svensson och Frauke Molander för att utveckla den 
interna och externa kommunikationen. Kretsens hem-
sida, Facebooksida och nyhetsbrevet identifierades 
som de viktigaste kanalerna för att nå medlemmarna, 
men även de som är nyfikna på kretsens arbete och 
aktiviteter. Insändare och Hemsidan har uppdaterats 
av Mats och Frauke, men inte i den omfattning som 
vi hade önskat. Det rätt krångliga gamla publicer-
ingssystemet gjorde det segt att lägga upp innehåll 
och uppdatera aktivitetskalendern, samtidigt som en 
ny hemsidestruktur samt nytt publiceringsverktyg 
byggdes upp av Riksföreningen. Den nya hemsidan 
är under konstruktion och ger möjlighet att enkelt 
lägga till nytt innehåll framöver.
 
I väntan på den nya kretshemsidan lade Frauke mer 
krut på Facebooksidan, där vi sedan maj 2013 gått 
från ca 240 ”gillare” till drygt 320. Statusuppdater-
ingar med kretsinformation varvas med delningar 
av andra aktörers information (t.ex. Miljöcaféerna 
eller Riksföreningens kampanjer och info), foton och 
evenemang som vi själva skapar (Natursnokarnas 
uppstartsträff, skogsföreläsningsserien, cykeldemon-
strationen bl.a.). Särskilt Natursnokseventet fick stor 
spridning och räckte i princip för att marknadsföra 
uppstartsträffen, så målgruppen föräldrar/familjer 
som i sin tur sprider eventen i sina kretsar når vi 
väldigt enkelt via Facebook.
 
Martin Svensson designade väldigt snygga affisch-
er till evenemangen som sedan sattes upp på stans  
affischeringstavlor och andra passande ställen. Med-
lemmarna i respektive verksamhetsgrupp och andra 
hjälpare fick till en ganska bra spridning i hela stan.

Samarbetet med det kommunala 
bostadsbolaget Bostaden 
Kretsen har sedan tidigare ett sponsoravtal med bost-
adsbolaget Bostaden, ett avtal som förnyades i år.  
Samarbetet med Bostaden innebär att kretsen åtar 
sig att ordna aktiviteter i syfte att öka kunskapen och 
engagemanget hos både företagets hyresgäster och 
medarbetare. Vi kan marknadsföra våra aktiviteter 
via Bostadens webb och kundtidning. Kretsen får ett 
ekonomiskt bidrag om 30.000 kr från Bostaden. De 
aktiviteter vi arrangerat är:
• En klädbytardag
• Två naturguidningar riktade mot barnfamiljer. 
• En aktivitet i syfte att minska soporna i något av 
Bostadens områden. Aktiviteten genomfördes gen-
om deltagande i Mariehemsdagen den 15 juni. 
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