Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Falun 2013
Medlemmar
Medlemsantalet i kretsen var 1620 personer år 2012 och 1683 personer år 2013 vilket är en ökning
med 63 st. Av de 1683 medlemmarna 2013 var det 1006 fullbetalande, 675 familjemedlemmar och
2 hedersmedlemmar.

Styrelsen
På årsmötet 2013 avgick David Cluer från styrelsen och Eva Bååth-Holmqvist och Patric Engfeldt
valdes in som nya ledamöter. År 2012 hade styrelsen inte någon ordförande men Anton Grenholm
valdes på årsmötet 2013.
Eva Allhed – ledamot
Eva Bååth-Holmqvist – ledamot
Gordon Eadie – kassör
Patric Engfeldt – ledamot
Anton Grenholm – ordförande
Siw Johansson – ledamot
Christine Riedwyl – ledamot
Nina Eadie – suppleant

Namnbyte och nya stadgar
På årsmötet 2013 antogs nya stadgar för kretsen. Kretsen bytte i och med det namn från
Naturskyddsföreningen i Falubygden till Naturskyddsföreningen i Falun.

Aktiviteter
Vi har jobbat mycket med Översiktsplan Falun/Borlänge under 2013. Detta har skett i samarbete
med kretsen i Borlänge, eftersom de två kommunerna ska ta fram en gemensam översiktsplan.
Förutom ett väl genomarbetat remissvar ordnade kretsarna ett dialogmöte och en föreläsning av
Birger Schlaug följt av paneldebatt om översiktsplanen.
Ett annat stort arrangemang med mycket medial uppmärksamhet var klädbytardagen med runt 400
besökare. Även kretsens stadsodling på medborgarplatsen i centrum har fått mycket uppmärksamhet
i media.
Nedan listas alla aktiviteter som kretsen ordnat eller varit medarrangör till under året. I vårt tryckta
program, med e-postutskick och på hemsidan har vi dessutom spridit information till fler aktiviteter
och föreläsningar som vi tyckt varit relevanta för våra medlemmar.
Uppstartsmöte – arbetsgrupp för lokal matproduktion, 18 februari
6 deltagare kom till uppstartsmötet där de bestämde att starta en odlingscirkel för att ha en
gemensam odling som till slut blev på medborgarplatsen i Falun. Se vidare under Stadsodling under
arbetsgrupper. Ansvarig var Gordon Eadie.

”Världens säkraste kärnkraftverk”, filmvisning och träff med regissören Maj Wechselmann,
6 och 10 mars
Samarrangemang med Omställning Falun, ABF, Dala Energiförening och Biograf Smultronstället.
Ca 40 besökare. Ansvarig var Christine Riedwyl.
Dialogmöte – ny översiktsplan för Falun/Borlänge, 17 mars
Allmänheten och andra föreningar bjöds in till föreläsning och diskussionsmöte kring den nya
översiktsplanen för Falun-Borlänge som var ute på remiss. Anna Perols och Beate Löfvenberg från
Falun och Borlänge kommuner informerade kort om vad en ÖP är. Hasse Ericsson föreläste om hur
en översiktsplan kan användas för att planera för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därefter följde
diskussion i grupper och gemensam sammanfattning av dagen. Ett dokument togs fram med viktiga
punkter att använda i remissvaret. Ca 35 deltagare. Ansvariga var Nina Eadie och Anton Grenholm
Årsmöte 2013, 23 mars
Kretsen antog nya stadgar och bytte namn till Naturskyddsföreningen i Falun, 16 deltagare.
Earth Hour, 23 mars
Gemensam vandring till Skjularvsstugan med utsikt över Falun, 9 deltagare. Ansvarig var Evis
Engman.
Klädbytardag, 20 april
En succé som vi hoppas blir återkommande, ca 400 besökare fick köa för att komma in och byta
kläder i Rosa kyrkan i Falun. På plats fanns även elever från Hagströmska gymnasiet som sydde om
kläder. Ett fik anordnades av åk 8 från Montessoriskolan. Kommunen passade på att
uppmärksamma sin reklamkampanj ”koll på konsumtion”, som handlade om just kläder. Ansvariga
var Christine Riedwyl och Eva Allhed.
Skyltbytesvandring i Lugnetreservatet, 21 april
Gemensam vandring då det var dags att byta ut de årtidsbundna skyltarna längs vandringsstig i
Lugnetreservatet. Sju deltagare. Ansvariga var Pelle Gillblom och Eva Allhed.
Humlor och vårfagning av föreningens äng, 5 maj
Vi såg över hässjevirket, räfsade och röjde samtidigt som vi fick lära oss mer om humlorna och bina
och hur vi hjälper dem med boplatser och blomster. Ca 20 deltagare. Ansvarig var Mattias Ahlstedt.
Skogsmanifestation i Falun, 18 maj
Den 18 maj stod Skogsnätverket som arrangör för en stor manifestation på Stora Torget i Falun.
Avsikten var att fästa uppmärksamheten på tillståndet i skogen där skogen liknar mest en virkesåker
med ensartade trädslag och få arter. FSC (Miljömärkning) fungerar dåligt och skogsvårdslagen är
tandlös. Kretsen hade ett tält med barnaktiviteter kring allemansrätten tillsammans med
Friluftsfrämjandet. Ett tiotal organisationer deltog. Ansvariga från kretsen var Anton Grenholm och
Eva Bååth-Holmqvist.
Naturnatten, 25 maj
Vi var nio personer, som for långt in i skogen till en tjärn en bit från Vintjärn. Sista km vandrade vi
med vår packning för övernattning. Det var både barn och vuxna, som fick uppleva en hel natt ute i
det fria, där tranor häckade och där smålomen dök efter fisk. Vi fick även se ett riktigt björnidedock utan björn i. På morgonen väcktes vi av flöjtspel. En minnesvärd upplevelse utöver det
vanliga. Ansvariga var Anders Krüger och Eva Allhed.

Slåtter på föreningens äng, 3 augusti
Traditionell slåtter då vi slog med lie, räfsade, hässjade och fikade tillsammans. Det var kul att så
många kom och att vi kunde hjälpas åt. En fin dag med god gemenskap. Ca 20 deltagare. Ansvarig
var Mattias Ahlstedt.
Falun cyklar, 18 september
Föreläsning om kommunens cykelplan och gemensam cykling genom staden. 15 cyklister och 20
åhörare på föreläsningen. Ansvariga var Nina Eadie och Anton Grenholm
Cykelsvamputflykt, 21 september
Svampklubben var inbjuden för att lära ut om svampar. Tre deltagare. Ansvarig var Helge Sonntag.
Natursnokarna
Hösten 2013 startade kretsen än en gång barnverksamhet med Natursnokarna. Det har varit tre
träffar under hösten (29/9, 20/10, 24/11) i Rottneby Naturreservat. Där har vi lekt, tittat på bär,
svampar och träd och även satt upp mat till fåglarna. Antalet deltagande barn och föräldrar har
varierat mellan 2 och 20. Ansvarig var Eva Bååth-Holmqvist.
Miljövänliga veckan, 30 sep-6 okt
MiljöVänliga Veckan handlade i år om att övergå till att välja ekologisk mat istället för ”giftig”.
Kretsen ordnade utställningar på biblioteket, Öppna förskolan, barnavårdcentralen och i ett antal
matbutiker. På Willys Origo och på ICA maxi fanns aktiva medlemmar på plats för att bjuda på fika
och informera om ekomaten. PÅ ICA maxi fanns även en ekobonde, som bjöd på sin mjölk.
Ansvariga var Christine Riedwyl, Eva Allhed och Eva Bååth-Holmqvist.
Naturmorgon vid Lurån den 19 oktober
Vi var fyra tappra själar som mötte vår guide Bengt Rogström tidigt en lördagsmorgon vid Rogsjöns
norra strand. Vi hade tur med ett väder som väl lämpade sig för naturfotografering, vilket Anders
Krüger gav oss prov på. Så vandrade vi mot Lurgruvan med dess gruvhål, förbi Spökbyn eller
Lurbyn omgiven av kanske 100 år gammal skog. Framme vid Lurån fick vi se rester av en mycket
gammal såg. Vi följde Lurån tillbaka mot Rogsjön och trots det mycket låga vattenståndet lyckades
vi få syn på några flodpärlmusslor i det mörka vattnet. En riktig natur- och kulturupplevelse fick vi
vara med om. Ansvariga var Anders Krüger och Eva Allhed.
Inspirationsträff för de som vill leda barnaktiviteter, 30 oktober
Vi träffades för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra, 2 deltagare. Ansvarig var Eva BååthHolmqvist.
Föreläsning med Birger Schlaug följt av Panelsamtal med lokalpolitiker om översiktsplan
Falun-Borlänge, 11 november
Föreläsning med Birger Schlaug som gjorde en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt.
Därefter panelsamtal med representanter från flertalet partier i Faluns kommunfullmäktige (alla
utom fp och kd), samt representant från SSAB i Borlänge och Dalarnas Tidningar. Samtalsledare
var Birger Schlaug och Anton Grenholm. Samarrangemang med studieförbundet Bilda. Ca 90
deltagare. Ansvariga var Anton Grenholm och Patric Engfeldt.
Vandring i Lugnetreservatet, 24 november
Gemensam vandring då det var dags att byta ut de årtidsbundna skyltarna längs vandringsstig i
Lugnetreservatet. Fyra deltagare. Ansvariga var Pelle Gillblom och Eva Allhed.
Programmakarmöte med adventsfika, 3 december
Massor med spännande idéer inför våren kom upp. Det var tre deltagare förutom styrelsen.

Arbetsgrupper under året
Översiktsplangruppen
Gruppen bildades i syfte att öka vår kunskap om, och skriva ett remissvar till FalunBorlänges nya
översiktsplan. Gruppen är ett samarbete med Naturskyddsföreningen Borlänge och startade hösten
2012 och antalet deltagare har varierat. Under senhösten 2012 och vintern 2013 hölls flera möten
med övergripande diskussioner beslutades hur vi skulle lägga upp arbetet med remissvaret. Utöver
skrivandet på själva remissen skrevs en debattartikel och ordnades ett dialogmöte. Ca tio personer
har varit aktivt involverade i skrivande och annat, ytterligare ca fem har deltagit till och från. I
mitten av maj lämnades remissvaret in. Efter det hölls ytterligare ett par möten under våren för att
diskutera det vidare arbetet. En mer läsvänlig version av remissvaret gjordes i september 2013.
Arbetet återupptogs i samband med utställningen av ÖP januari 2014. Trots debattartikel och
offentligt arrangemang har responsen från media varit dålig.
Studiecirkel stadsodling
Kommunen har haft ett projekt för att främja stadsodling ”Från gruva till grönsak”. På ett
uppstartsmöte i februari kom 6 personer för att diskutera hur Naturskyddsföreningen i Falun kunde
stötta och bredda satsningen. Resultatet blev en odlingscirkel som organiserade en gemensam
odling i lådor på medborgarplatsen i centrala Falun. Det var 19 personer som kom till upptakten för
odlingscirkeln men ca tio som var aktiva under större delen av odlingssäsongen. Gruppen tog
initiativ och låg på kommunen för att få till odlingslådor och bevattning. Under säsongen planterade
de, skötte om lådorna, vattnade och skördade. Lördag den 31 augusti var det skördefest på
medborgarplats. Gruppen kokade soppa av odlade grönsaker och bjöd förbipasserande på lunch. De
anordnade också en intern skördemiddag för deltagarna i gruppen. Media följde odlingen genom
hela säsongen.
Skogsgruppen
De skogsaktiva i kretsen har varit med på olika aktiviteter som länsförbundet anordnat. Det stora
under året var Skogsmanifestationen, se ovan. Där var det flera utflykter till fina skogsområden i
och omkring Falun, Bjursås Prästskog, Grafsberget, Lungsjöåområdet, Sanders Hemman,
Kolarboberget och Rottnebyskogen. Skogsgruppen har medverkat på nätverksträffar både på
länsnivå i Dalarna och på riksnivå i Göteborg.

Skrivelser
Föreningen har lämnat in följande tre remissvar under 2013:
‐

Remissvar på Dalarnas miljömål 2013, Åtgärdsprogram 2013-2016

‐

Remissvar på Översiktsplan för FalunBorlänge

‐

Remissvar på Cykelplan för Falu kommun.

Mycket jobb låg bakom ett väl genomarbetat remissvar på Översiktsplan för FalunBorlänge. För att
tillgängliggöra remissvaret skrevs även en läsvänlig version av remissvaret som sammanfattade
innehållet. Remissvaret på Cykelplanen ledde till ett uppföljningsmöte med kommunen. Alla
remissvaren finns att läsa på vår hemsida.

Möten med kommunledningen
2013 har styrelsen har haft två möten med kommunledningen, Jonny Gahnshag (S), Richard
Holmqvist (MP) och Krister Andersson (höstmötet). På våren diskuterade vi översiktsplanen,
cykling och Harmsarvet och på hösten tog vi återigen upp cykling men vi pratade också om inköp
av mat och om Lungsjöån. Minnesanteckningar från mötena finns för den som är intresserad.

Kretsens kontakt med allmänheten
Hemsidan
Ansvarig för hemsidan, Anton Grenholm, har hållit hemsidan uppdaterad och informativ för att nå
medlemmar och allmänheten med information om våra aktiviteter.
Medial uppmärksamhet och debattartiklar
Under året som gått har vi fått mycket medial uppmärksamhet, både i form av tidningsartiklar och
genom att våra debattartiklar blivit publicerade.
Översiktsplanen - gruppen som jobbar med översiktsplanen har skrivit två debattartiklar under året:
En med rubrik Här behövs engagemang! publicerad i Dalarnas tidningar 22 februari inför att
samrådstiden startade (undertecknare var Nina Eadie och Jan-Olof Blomberg), och en med rubrik
Bevara jordbruksmarken - vi behöver den! publicerad i Dalarnas tidningar 29 oktober
(undertecknare var Kristina Homman och Bernt Lindberg).
Ett kort inslag sändes 21 april i P4 Dalanytt om kretsens synpunkter på översiktsplanen. I övrigt har
intresset varit svalt från media. Kretsen hoppades särskilt på intresset för den paneldebatten där
representanter från 6 partier, ledarskribent på Dalarnas Tidningar och industrin fanns representerade
inte lika intressant för pressen, men ingenting skrevs i tidningarna trots att pressmeddelande gick ut.
Stadsodlingen på medborgarplatsen var flitigt bevakad av diverse olika medier med minst 5 artiklar
i lokaltidningar, framförallt Falu Kuriren och Mitt Dalarna men enstaka reportage även i Dala
Demokraten och Annonsbladet, samt inslag på lokalradio P4 och på SVT Gävle Dala. Tyvärr
framgick det inte alltid så tydligt att det var Naturskyddsföreningen som låg bakom den
gemensamma odlingen.
Klädbytardagen var också den populär att skriva om. Reportage och artiklar publicerades i
Annonsbladet, mitt Dalarna, FK och DD, både inför och efter klädbytardagen. Det blev även ett
inslag SVT Gävle Dala kvällen innan själva händelsen.
Klimatet – Anton Grenholm skrev en debattartikel som svar på en rad klimatskeptiska insändare
och debattartiklar som publicerats under våren, med titeln: Klimathotet – vetenskap eller ideologi?
Publicerades i Dalarnas tidningar 14 mars.

Engagemang i Länsförbund och Riksförening
Gunilla Roos har varit kretsens representant i länsförbundets styrelse under året som gått. Flera
andra av kretsens medlemmar har också deltagit i det länsövergripande arbete, t ex som aktiva
deltagare i regionala nätverk och i länsförbundets valberedning.
Kretsen hade ingen representant på årets rikskonferens. Patric Engfeldt och Anton Grenholm var på
höstkonferensen i Stockholm i november.
Patric Engfeldt var i september på inspirationshelg i Hållbart ledarskap på Persåsen utanför
Östersund. Anton Grenholm har deltagit i riksföreningens ”Diplomutbildning för Hållbart
ledarskap” med fyra kurstullfällen på tre-fyra dagar vardera. Utbildningen pågick hösten 2012 och
våren 2013.
Den 25 augusti ordnade Länsförbundet en upptakts- och inspirationsdag i Storvik inför Miljövänliga
Veckan. Från styrelsen deltog Eva Bååth-Holmqvist och dessutom ytterligare två medlemmar från
kretsen. Det var en mycket givande dag.
Skogsgruppen har medverkat på nätverksträffar både på länsnivå i Dalarna och på riksnivå i
Göteborg

Styrelsedag
I maj ordnade styrelsen en styrelsedag där arbetet för kretsen och styrelsens visioner diskuterades.
Dagen leddes av Moa Asperö Lind från rikskansliet. Vi fick möjlighet att lära känna varandra bättre,
prata om våra mål med styrelsearbetet och hur vi ska arbeta för att nå dem. Detta var mycket
uppskattat och vi hoppas att det blir något styrelsen i fortsättningen prioriterar årligen.

Slutord
Det har varit ett bra och väldigt aktivt år för Naturskyddsföreningen i Falun. Styrelsedagen bidrog
till att förbättra våra rutiner och tydliggöra våra roller. Den platta hierarkin gör att alla känner sig
ansvariga för att styrelsearbeten ska fungera väl. Ålders- och könsmässigt finns det en bra balans i
styrelsegruppen, vilket också bidrar att våra programpunkter har en stor bredd.
En fråga som dock har splittrat styrelsen är huruvida föreningen ska ställa sig bakom Folkiniativet
för Faluns framtid. Folkinitiativet skapar debatt kring omställningsfrågor genom att samla namn för
att få till en folkomröstning om den nya översiktsplanen. Det blev ingen konsensus kring frågan
trots diskussion på flera styrelsemöten. I början av januari gjordes det därför en omröstning.
Eftersom utgången var oavgjort, fick utslagsröst från ordföranden avgöra ställningstagandet,
nämligen att inte ställa sig bakom initiativet.
Föreningen har jobbat för att synas mer i medier vilket vi lyckats med både genom debattartiklar
och tidningsartiklar/reportage. Det har också varit större engagemang i arbetsgrupper jämfört med
tidigare år.
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