Verksamhetsberättelse 2018
Naturskyddsföreningen i Umeå – Nordmaling - Vännäs
_______________________________________________________________________________

Årsmöte 2018:
Kretsens årsmöte genomfördes den 25 februari på Umeå Folkets Hus.
På årsmötet valdes en ny styrelse:
Ordförande
Marcus Klaus
Kassör
Susanne Hoffman
Ledamöter
Frida Brännlund
Emmy Frohm Gerdin
Lisa Selge
Gunnar Öhlund
Mardoeke Boekraad (har lämnat styrelsen i augusti)
Efter mötet bjöds de närvarande på en föreläsning om Sötvatten med Johan Hammar.

Aktiviteter som styrelsen och/eller volontärer genomfört under året:
14 April: Klädbytardagen på Kulturcentrum Klossen, Ålidhem, 150 deltagare, 500 plagg har bytt
ägare, i samarbete med Bostaden.
• 21 April: Teater "Slutet enligt Rut", på Väven, i samarbete med Riksteatern, fullsatt sal.
• 2 Juni: Föreläsning om SÖTVATTEN med Johan Hammar på festivalen Kuller och Klang.
• 6 Juni: Den STORA Cykelfesten, styrelsen och volontärer var på plats med fikaförsäljning och
bokbord (se cykelgruppens redovisning nedan).
• 8 September: Klimatmarsch dagen innan valet; Naturskyddsföreningen marscherade med egen
banderoll och bidrog med tal, ca. 200 deltagare.
• 16 September: Filmvisning under hållbarhetsveckan "När skogen tystnar" med diskussion med
regissören, i samarbete med Folkets Bio, ca 100 i publiken.
• 23 September: Bokbord på hållbarhetstorget, Tegs Kyrkan.
• 5 November: Medlemscafé och föreläsning om pollinerande insekter med forskaren Natuschka
Lee (Umeå Universitet), ca. 20 personer i publiken.
• 18 November: Bokbord på konsert med Weeping Willows, Magnus Carlsson i samverkan med
NF-riks på Umeå Folkets Hus.
• November: Studiecirkel om boken "Ett hållbart liv" (Johanna Stål), 10 deltagare under 4 träffar.
• November-December: Namninsamling mot exploatering av tätortsnära områden där art- och
strandskydd gäller.
• 12 December: Medlemscafé och julmingel på Väven, ca 15 deltagare.
• Mars-September: Projekt Val2018, Kretsen fick medel från föreningens rikskansli för att
uppmärksamma kretsens miljöfrågor inför valet 2018.
o
o
o
o

Workshops, 3 stycken, genomfördes under våren med totalt 24 deltagare.
22 Maj: Utflykt med lokala politiker till en tätortsnära skog (Carlshöjd) som är hotad för
exploatering. 50 personer deltog samt 8 politiker från fem olika partier.
24 Maj: Öppet föredrag: Är Umeå en hållbar stad? (Arne Mueller) med cirka 50 deltagare.
Juli: Utredning av resvanor och relaterad koldioxidutsläpp av kunder till externa köpcentrum.
Siffrorna presenterades på en presskonferens den 14 augusti.

o
o
o
o

14 Augusti: Kollektiv bärplockning och diskussioner kring miljöpolitiken i en tätortsnära skog
som är hotat för exploatering, 5 deltagare.
15 Augusti: Paneldebatt med partipolitiska företrädare på kommunnivå i frågan om Umeås
miljöpolitik, ca. 100 besökare.
2 September: Utvärdering av debatten genom en videoinspelning som har lagts upp på
kretsens Youtube-kanal.
2 September: Enkät till kandidater för kommunfullmäktige. Respons från 6 olika partier
publicerades på kretsens hemsida.

Debattartiklar och medial uppmärksamhet:
•
•
•

21 April: debattartikel kring den lokala miljöpolitiken, publicerad i Västerbottens Kuriren
30 November: Insändare mot byggplaner vid Västra Brinken, publicerad i Västerbottens Kuriren
Vi har synts under året genom intervjuer på TV, radio och printmedia: SVT Västerbotten (3x),
TV4 (1x), Umeåtidning (2x), Västerbottens Kuriren (3x), Västerbottens Folkblad (1x), P4
Västerbotten (3x), Spira (1x).

Remissvar, brev och ställningstaganden:
•
•
•

21 Januari: Synpunkter gällande reviderade översiktsplaner på utställning, Umeå kommun
8 Maj: Synpunkter på samrådshandling Dåva norra sulfidjordsdeponi
28 November: Synpunkter angående Detaljplan Täfteå 10:161 samt del av Täfteå 5:19,
5:31,10:64

Övrigt:
•
•
•
•
•
•
•

7-8 april: Styrelseutbildning och Länsstämma. 3 styrelseledamöter deltog på utbildningen och 4
styrelseledamöter deltog på länsstämman.
16-17 Juni: Naturskyddsföreningens Riksstämma i Uppsala. 2 styrelseledamöter deltog som
ombud för kretsen.
23 September: Länsförbunds- / kretsordförandemöte i Vindeln, kretsordförande deltog.
17 November: Länskonferens på Umeå Folkets Hus. Cirka 15 deltagare.
18 November: Föreningsutbildning på Umeå Folkets Hus. Cirka 15 deltagare.
Kretsmedlemmar är aktiva i den nyskapade "Klimatgrupp-Umeå".
Kretsen har inlett samarbete med Recycling UF Vännäs och Studiefrämjandet.

Redogörelse för arbetsgruppernas verksamhet under 2018:
•

Skog & biologisk mångfald

I januari fick vi in en debattartikel i VK där vi kritiserade Norra skogsägarna för att avverkningsanmäla
skogar med bristfällig hänsyn till havsörnsbon. Artikeln bemöttes med replik av Norras Skogsägarnas
Vd Pär Lärkeryd.
I början av året hade vi ett skogsgruppsmöte med 8 personer närvarande. Vi diskuterade ett antal
punkter och planerade årets verksamheter. Bl.a. pratade vi om att inventera habitat och lämpliga
miljöer för Vitryggig hackspett längs Umeälvens nedre lopp. Vi höll till i Studiefrämjandets nya
lokaler på Ålidhem. Under året har ett par personer inventerat ett antal områden på spår av Vitryggig
hackspett. Kontakt har hållits med Kristoffer Stighäll som är ansvarig för ”Projekt vitryggig hackspett”
inom SNF Riksförbund.

Ett antal avverkningsanmälningar har besökts och några områden vi rapporterat har blivit
nyckelbiotopklassade av Skogsstyrelsen. Ett antal nyckelbiotoper vi upptäckt i samband med
avverkningsanmälningar tidigare år har detta år blivit skyddade som biotopskydd samt
naturvårdsavtal.
Verksamhetsberättelsen skriven av Kalle Lundin.
•

Cykelstaden Umeå

Cykelstaden Umeå är kretsens arbetsgrupp för hållbar samhällsplanering med tonvikt på cykelfrågor.
Gruppen finns på hemsida och har en sida och grupp på Facebook. Ansvarig under året har varit
Owen Laws, och från och med 2018-10-31 också Jennie Wadman.
Strategin är att sidan på Facebook ska användas för att öka kunskapsnivån kring cykelpolitiska frågor
allmänt och med tyngdpunkt på Umeå. Genom att få kunskap om 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. Gruppen är ganska självgående utan inlägg från
administratörerna.
Vid årsskiftet hade Facebooksidan 482 gilla-markeringar och 499 följare. 1 januari 2018 var
motsvarande siffror 399 respektive 410. Facebookgruppen hade 381 medlemmar vid årsskiftet
jämfört med 286 ett år tidigare. Administratörerna för sidan och gruppen är och har under året varit
Owen Laws, Jennie Wadman och Jerker Jansson.
Aktiviteter som skett under året är bl.a:
• 16 april: Jerker berättade om Cykelstaden Umeå på Miljöcafé.
• 22-23 Maj: Jennie deltog i den nationella cykelkonferensen i Östersund.
• 6 juni: Gruppen genomförde Den STORA cykelfesten i Vänortsparken i samarbete med
Studiefrämjandet, med 500-600 besökande. Den inleddes med en cykelparad från Ålidhem med
ca 150 medverkande.
• 25 juni: Sedan dess är administratörernas aktiviteter i Facebookgruppen en studiecirkel hos
Studiefrämjandet.
• 20 september: Owen berättade om Cykelstaden Umeå vid CIVITAS Forum.
• Möten med kommunen under året: Angående snörröjning (21/2) och cykelöverfarter (28/11)
samt Cykelforum (4/6 och 8/11).
• Planering påbörjades inför Den STORA cykelfesten 6 juni 2019.
• Ett stort antal felanmälningar via kommunens app, och diskussioner kring dessa i gruppen.
• Vi följer och kommenterar cykelrelaterade artiklar på Facebook publicerade av lokala medier.
• Många givande diskussioner i gruppen på Facebook.
Verksamhetsberättelsen skriven av Owen Laws och Jennie Wadman.

• Natur för Nyanlända
Gruppens verksamhet har varit vilande.
• Natursnokar
Gruppens verksamhet har varit vilande.

