
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Naturskyddsföreningen i Umeå – Nordmaling - Vännäs 

_______________________________________________________________________________ 

Årsmöte 
Kretsens årsmöte genomfördes den 16 februari på Folkets Hus i Umeå.  
 
På årsmötet valdes en ny styrelse, samtliga på 1 år. 
 
Ordförande  Susanne Hoffman 
 
Kassör  Marcus Klaus 
 
Ledamöter  Bodil Englund 
  Erik Edlund 
  Alexandra Sailer 
  Frida Brännlund 
  Emmy Frohm 
  Hanna Jonsson (Del av året pga. flytt) 
  Christoffer Lindström (Del av året pga. flytt) 

Natalie Toft (Del av året pga. fick tjänst som verksamhetsutvecklare 
inom länet) 

 
Efter mötet bjöds de närvarande på en föreläsning med Jenny Berg (Choklad-Jenny) som driver 
Norrlands första chokladfabrik. 
 
Aktiviteter som styrelsen genomfört under året 
 

• Bidragande med kurslitteratur till en studiecirkel om delningsekonomi.  
Studiecirkeln startades 24 april och hade 11 deltagare. 

• Klädbytardag med visning av filmen The true cost 
Genomfördes på Klossen, Ålidhem, den 7 maj. Samarbete med Bostaden Umeå. 
Ca 80 personer deltog. 

• Deltagande på Fascinerande växters dag. 
Genomfördes på Sliperiet, Umeå, den 20 maj. 

• Arrangör av naturguidning på Kvickrotsfestivalen. 
Genomfördes i Backfors, Bjurholm, den 1 juli. 

• Deltagande på Ersbodadagen med sopsorteringsaktivitet. 
Genomfördes på Ersboda den 27 augusti i samarbete med Bostaden Umeå. 
Ca 100 personer deltog. 

• Medarrangör till upptaktsträffen för miljövänliga veckan. 
Genomfördes på Klossen, Ålidhem, den 3 september. 

• Deltagande på Umeå Universitets välkomstmässa för studenter.  
Genomfördes på Umeå Universitet den 7 september. 
 
 



 

 
 

 

• Medarrangör till miljöcafé med tema kärnkraft. 
Genomfördes på Bokcafé Pilgatan den 18 september. 
Ca 40 personer deltog. 

• Filmvisning under SEE-veckan med efterföljande diskussion 
Genomfördes på Folkets bio i Umeå den 22 september. 
Ca 50 personer deltog. 

• Fototävling för medlemmar och deltagande på miljötorg i samband med 
teaterföreställningen Vi som bor här. 
Genomfördes på Folkets hus i Umeå den 21 november.  
Elva medlemmar lämnade ett bidrag till fototävlingen och fick samtliga en biljett till 
föreställningen. 

 

 
 
Debattartiklar och pressmeddelanden 

• Debattartikel om flygskatten (publicerad) 

• Pressmeddelande om strandskydd för detaljplaneområdet Västra Brinken (publicerades ej). 
Ämnet följdes dock upp av media på annat sätt, bland annat genom ett program i tv4. 

 
Remissvar, brev och ställningstaganden 

• Inlämnat remissvar angående planerad berg- och moräntäkt inom fastigheten Loberget 2:1, 
Umeå kommun, Västerbottens län. Remissvar lämnades in med tyngdpunkt på två 
närliggande nyckelbiotoper. Vi pekade ut potentiella effekter på närliggande nyckelbiotoper 
och vattendrag.  

• Inlämnade synpunkter i samband med samrådet inför ansökan om lagligförklaring 
av Kroknäs kraftverk med befintliga anläggningsdelar, samt tillstånd för fortsatt drift av 
vattenkraftverket i Sävarån på fastigheten Kroknäs 1:11, Umeå kommun, Västerbottens län. 
Vi förde fram kraftverkets påverkan på älvens ekologiska och hydrologiska regim.  

• Inlämnade synpunkter i samband med samrådet Norrbotniabanan, Planläggningsbeskrivning 
för sträckan Umeå-Dåva (Ärendenummer: TRV 2015/93875). Vi hade konkreta förslag för att 
minska effekter på växt- och djurlivet längs banvallen.  
 
 



 

 
 

• Styrelsen valde att ställa sig bakom en skrivelse om den vitryggiga hackspetten på Ön i Umeå 
av Jan Terstad, Skogs- och naturvårdschef och Kristoffer Stighäll, Projektledare Vitryggig 
hackspett. ”Hemställan om skydd med stöd av miljöbalken för värdefull lövskog på södra 
delen av Ön, Umeå kommun”  

 
Övrigt 

• Tre styrelseledamöter deltog på styrelseutbildning och kretskonferens i Lycksele 25-26/11. 

• Styrelsen har försökt öka aktiviteten på kretsens facebook-sida och hemsida. Styrelsen har 
även uppmärksammat kretsens medlemmar om årets program genom ett brevutskick samt 
ett par mejlutskick. 

• Kontroll av Willys butiker i Umeå vilka är godkända enligt Naturskyddsföreningens märkning 
Bra Miljöval Livsmedelsbutik. 
 

Redogörelse för arbetsgruppernas verksamhet under 2017 
 
Skog & biologisk mångfald 
Tre planeringsmöten har ägt rum under året. Två på vårvintern (6/2 & 1/3) och ett i december 
(20/12). Samtliga har varit på Studiefrämjandet. Antalet deltagare har varit mellan 5-8 stycken. Två 
gemensamma skogsutflykter har genomförts där vi lärt ut naturvärdesbedömning har anordnats. 
Dessa har annonserats för allmänheten och vid båda tillfällena var vi ca 10 personer.  
 
Ett debattssvar på en artikel av LRF i VK skickades in och publicerades.  
 
Vi har skickat ett brev till miljöminister Karolina Skog angående Norra Skogsägarnas brist på 
naturhänsyn samt två fall av missade havsörnsbon inom avverkningsanmälningar. 
 
Många hotade skogar har fältbesökts och rapporterats till berörda myndigheter och ca 10 st. har 
blivit nyckelbiotopsklassade.  
 
Ansvariga för verksamhetsområdet Kalle Lundin & Mats Djupsjöbacka 

 
Cykelstaden Umeå 
Cykelstaden Umeå finns på Naturskyddsföreningens hemsida och har en sida och grupp på Facebook. 
Strategin är att sidan på Facebook ska användas för att öka kunskapsnivån kring cykelpolitiska frågor 
allmänt och med tyngdpunkt på Umeå - genom att se var ribban står på andra håll blir det lättare att 
ställa höga, underbyggda krav här hemma.  
  
Facebookgruppen är en fredad zon för cykelintresserade. Det blir en hel del diskussioner kring 
problem och felanmälningar, men också vad som fungerar. Förslag till remissvar bollas där också, 
liksom prioriteringar gentemot kommunen exempelvis inför träffar med kommunens Cykelforum. 
Det är en trevlig plats, med högt i tak och väldigt god ton och goda samtal.   
  
Alla inlägg på hemsidan som taggas med kategorin Cykelstaden Umeå är samlade på en sida, och 
målsättningen är att större saker ska först publiceras där och sedan delas på Facebook.  
Det finns inga medlemsmöten, eftersom de inte efterfrågas. Men den sluga strategin är att finnas till 
hands den dagen någon i gruppen vill göra något. Redan nu är gruppen ganska självgående utan 
inlägg från administratörerna.  
 
 



 

 
 

 
De större saker som skett under året är bl.a:  
• Utspel i samband med kommunens dåliga beredskap vid förra vårens snöstormar, vilket gav en 

del uppmärksamhet i Umeå.  
• Synpunkter på kommunens förslag till stadsutvecklingsprogram ”Innanför ringleden”  
• Stort uppslag i Umeå tidning den 14 september där vi intervjuas.  
• Under hösten gjorde P4 en cykelpolitisk satsning där vi intervjuades.  
• Under hösten togs gula ”Böteslappar” fram, en Parkeringsanmärkning som sätts på fordon som 

står på cykelbanan, vilket fick väldigt stor mediauppmärksamhet både lokalt och även nationellt.  
• I december erhöll Cykelstaden Umeå Umeå kommuns Miljöpris, med plakat och prissumma på 

10.000 kr.  
• Synpunkter lämnades i december på kommunens förslag till reviderat 

Cykeltrafikprogram. Mediautspel kommer i januari.  
  
Vid årsskiftet hade Facebooksidan 399 gilla-markeringar och 410 följare. 1 januari 2017 var 
motsvarande siffror 257 respektive 256. Facebookgruppen hade 286 medlemmar vid årsskiftet.  
Administratörerna för sidan och gruppen är och har under året varit Owen Laws (tillika cykelansvarig 
för föreningen), Jennie Wadman och Jerker Jansson.  
 
Natur för nyanlända 

• Samarbete med organisationen Individuell Människohjälp påbörjades.  

• Presentation om naturguidning på språkcaféet på Stadsbiblioteket på Väven den 22 Maj och 
25 September, i samarbete med Individuell Människohjälp (ca. 15 deltagare).  

• Presentation om naturguidning på språkcaféet på Holmsunds Biblioteket 28 September, i 
samarbete med Individuell Människohjälp (ca. 25 deltagare).  

• Vandring längs Holmsundsleden den 27 Maj i samarbete med Individuell Människohjälp (27 
deltagare).  

• Vandring längs Tavelsjöleden den 4 Juni (Naturnatta) i samarbete med Vän i Umeå (55 
deltagare).  

• Naturguidning i Grössjöns Naturreservat den 1 Oktober i samarbete med Individuell 
Människohjälp (ca. 90 deltagare).  

• Kommunikation sker via en Facebookgrupp med 11 medlemmar.  
 

 


