Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen i Falun 2016
Medlemmar
Följande antal personer har varit medlemmar under 2016 (jämförelse med 2015 inom
parentes):
Totalt antal medlemmar 2252 (2267)
Fullbetalande medlemmar 1280 (1290)
Familjemedlemmar 971 (975)
Ständiga/hedersmedlemmar 1 (2)

Styrelsen
Efter årsmötet i mars 2016 har styrelsen bestått av följande medlemmar:
Christine Riedwyl –ordförande
Anna-Karin Axellie – ledamot
Birgitta Johansson - kassör
Maja Myrén – ledamot
Jakob Wallin-ledamot
Eva Bååth-Holmqvist – ledamot
BoGöran Hansson- suppleant
Chris Bales adjungerad från oktober
Styrelsen har haft 9 möten under året. Man har turats om i rollen som mötesordförande och
mötessekreterare.
Inriktningen i de flesta frågor som styrelsen tar sig an har knytning till profilfrågorna
naturkänsla, konsumtionspåverkan och politisk påverkan. I föreningens praktik handlar det
ofta om lokala frågor som vi tror på något sätt har betydelse för de övergripande
utmaningarna. Möjliga samarbetspartners och framkomliga vägar i en enskild aktivitet
betyder mycket för våra egna initiativ eller om vi hakar på något som någon annan initierar.
Vidare är långsiktigt medvetandehöjande aktiviteter viktiga inslag i verksamheten. Konkret
handlar det om natursnokarna, naturutflykterna, handla miljövänligt, klädbytardagen och olika
inspel för att påverka kommunalpolitik, markanvändning och resurshantering. De
återkommande träffarna med kommunalråden och remisshanteringen för planer är
angelägna. Exempel på inriktning när det gäller klimatåtgärder är lokalt solcellsbyggande och
för hållbart resande kan bättre cykelmöjligheter vara en framkomlig väg.
Nedan följer en kort redovisning från alla arrangemang under året, tillsammans med länkar
till de eventuella reportage i media som arrangemanget gett upphov till (som kommit till vår
kännedom):

Aktiviteter
Föreläsning om gruvor, 11 februari
Kretsen anordnade i samarbete med länsförbundet en föreläsning om gruvnäringen och
dess miljö- och regionalpolitiska problem med journalisten Arne Müller. Föreningen gjorde
försök att bilda en studiegrupp i ämnet, men endast en person var intresserad.
Medlemsmöte, 24 februari
Föreningen bjöd alla medlemmar på middag på Gamla Elverket.Vi presenterade vår
verksamhet och hade gruppdiskussioner kring olika intresseområden. Ett femtiotal
medlemmar deltog.
Föredrag Olja för blåbar, 13 april
“Olja för Blåbär -energi,makt och hållbarhet.”Föredrag och bokpresentation på
Stadsbiblioteket om framtidens utmaningar, med Johan Landgren och Roberth Hansson som
driver bloggen Olja för Blåbär.
Klädbytardag, 16 april
Nära 200 personer kom till Rosa kyrkan och bytte runt 800 plagg. Sammanlagt 25
funktionärer hjälpte till med arrangemanget. Det fanns även en syverkstad och ett café med
musikunderhållning.
Via en enkät fick vi reda på att det är ca en tredjedel av besökarna som är medlemmar i
föreningen. Dalarnas tidningar hade en nätartikel den 16 april:
http://www.dt.se/dalarna/falun/att-byta-klader-med-varandra-spar-pa-var-miljo
Salamandernatt, 1 maj
Den planerade kvällsutflykten med kommunbiologen Pär Karlsson,fick ställas in på grund av
olämpligt väder. Vi planerar att göra ett nytt försök under 2017.
Föreläsning om naturvårdsbränning, 10 maj
Fredrik Lundin som är projekt- och bränningsledare på Länsstyrelsen i Dalarna föreläste om
vikten av brand för att arter inte ska försvinna. Det var endast några få åhörare.
De vilda blommornas dag, 19 juni
Ett tjugotal personer träffades i Ågs bruk för att under kunnig guidning av Urban Gunnarsson
och hans fru titta på floran i området.
Biutflykt, 7 september
Kretsen bjöd in till en biutflykt till bitillsyningsman Lars Ekvall i Korsgården. Han tog emot oss
vid några av hans visningskupor och informerade om binas märkliga liv. Sedan gick vi till
Lilltorpet, fikade och tittade på en film om bin. 5 personer deltog.
Utbildning av tolkar, 21 september
Birgitta och Eva deltog i en utbildningsdag för ett 25 tal tolkar från Mellansverige, arrangerat
av Folkuniversitetet. Vi informerade om aktuella miljöfrågor, om Naturskyddsföreningens
arbete och ordnade en tipspromenad. Det blev många bra diskussioner.

Nationell omställningskonferens, 23-25 september
Föreningen samarbetade med nätverket Omställning Falun för att genomföra denna
konferens på Främby udde i Falun. Konferensens tema var kulturens roll i
omställningsarbetet.
Program omställningskonferans http://omställning.net/grupper/omstallning-falun/. Ett
femtiotal intresserade från hela landet deltog i konferensen.
Föreläsning med Johan Ehrenberg, 26 oktober
I samarbete med studiefrämjandet, Falu miljögrupp och Falu Energi och Vatten arrangerades
det en föreläsning med Johan Ehrenberg. Runt 150 personer fyllde biblioteket för att lyssna
på denna inspirerande journalist och företagare.
http://www.dt.se/dalarna/falun/so-l-cialisten-och-journalisten-johan-ehrenberg-forelaste-forett-fullsatt-stadsbibliotek-i-falun
Hantering av media, 2 november
Eva o Birgitta deltog i utbildningen - "hantering av media" som arrangerades av
länsförbundet med föreläsare från rikskansliet.
Återbruksfesten på Magasinet, 26 november
För andra gången i rad arrangerade kommunen en återbruksfest på magasinet. BoGöran,
Maja, Eva B och Christine medverkade i vårt stånd och ordnade tipspromenad,ett
klotterplank till temat spara-slösa samt samtal med besökare kring bl annat vår “fräsch på
riktigt” kampanj.

Intressegrupper under året
Natursnokarna
Natursnokarna i Falun är nu inne på sitt fjärde år och vi har fått en grupp barn och föräldrar
som ofta återkommer. Men det är också några nya ansikten varje gång. Det är i snitt 15 barn
per träff, som äger rum i Rottnebyskogens Naturreservat på söndagar kl. 10.00-12.00. Eva
Bååth-Holmkvist är samordnare för träffarna som tillsammans med Karin Norrlander är fasta
ledare. Dessutom medverkar ett antal medhjälpare.
Vi har haft 7 träffar under året, fyra på våren och tre på hösten. Vid varje träff jobbar vi med
ett tema, t ex snö och spår av djur eller småkryp,
Tack vare bidrag från både kretsen (1.000:-) och Riks (5.000:- för 2 år) har vi kunnat bjuda
på grillad korv med bröd vid två tillfällen. För dessa bidrag har vi också kompletterat med fler
faktaböcker för barn, luppar, luppburkar och en del lekredskap.
Vid ett tillfälle publicerade Dala-Demokraten en kort artikel, som ledarna hade skickat in.

Handla miljövänligt
Vi bjöds in till upptakt för Miljövänlig vecka i oktober, vi var tre från styrelsen och ytterligare
några medlemmar som var där. Fokus i år var kemikalier i hygienprodukter, v 40 och
upptakten innehöll studiebesök på CCS och workshop. Under miljövänliga veckan
informerade vi på förskolor, arbetsplatser och Bjursås högstadium. Vi satte upp affischer och
Maja och Birgitta informerade om hygienprodukter på stan och ICA Maxi, iklädda
morgonrock o frottéturban. Maja deltog i P4 Dalarna med ett inslag om miljövänliga
hygienprodukter, och det gjordes även en kortare video som lades ut på deras facebooksida: https://www.facebook.com/p4dalarna/videos/1127700063945782/

Christine och Birgitta träffade chefen för Ta-Till-Vara och en representant från kommunens
AIK för att utbyta idéer kring framtida samarbetsytor.

Gruvor
Någon lokalgrupp finns inte, men en medlem ingår i Naturskyddsföreningens rikstäckande
gruvarbetsgrupp.
Den 23 februari publicerades ett 23
-sidigt kompendium om "Aktuell metallutvinning mm i Dalarna" som lades ut på Faluns
hemsida, länsförbundets hemsida och Naturkontakt. (Kompendiet skickades också till
föreningen Väster Silfbergs vänner som är berörd av Bolidens gruva i Stollberg,
Smedjebacken och till samerna i Idre.)
Den 20 april närvarade två företrädare för föreningen vid en informationskväll i Svärdsjö som
anordnades av Boliden AB med anledning av det mineralprospektering som bedrivs i
Svärdsjö trakten. Även i Vika och i Grycksbo/Sågmyraområdet planeras gruvor för zink och
bly.
Skogsgruppen
Länsförbundets har ett skogsnätverk där flera av kretsens skogsaktiva medlemmar brukar
delta. Någon organiserad och aktiv skogsgrupp för Falun finns inte för närvarande. Mattias
Ahlstedt har dock pratat med några personer om att börja kolla avverkningsanmälningar, och
åka ut och se de områden vi tror kan vara fina. Optimalt vore om det fanns någon/några i
varje centralort inom kommunen, Falun, Svärdsjö, Bjursås som med ganska kort varsel kan
kolla områden.
Föreningens ängar
Ängen utanför Bjursås har som tidigare varit föremål för två arrangemang, fagning i maj och
slåtter på Ängens dag. Mattias Ahlstedt har på egen hand haft hand om arrangemangen.
Arbetet med den nya ängen i stadsparken nära Falu lasarett fortsatte. Vi hade ett flertal
träffar under våren och slog ängen med lie i början av juli. Vi slog tidigt för att eventuellt
hinna med ännu ett tillfälle men det blev inte av. I slutet av året hölls ett möte för utvärdering
av årets slåtterverksamhet. Vi planerar att fortsätta arbetet under 2017.

Klimatspaningsgrupp: Anders Gottberg, Birgitta Johansson, Chris Bales och Anton
Grenholm utgör en arbetsgrupp kring det löst sammanhållna temat "klimat, resor och solel".
Målsättningarna för vad vi ska åstadkomma håller på att formas, men det handlar i dagsläget
om att genomföra en studiecirkel om solel, utarbeta ett medborgarförslag för hur kommunen
kan klimatkompensera för sina tjänsteresor, samt ta fram underlag för hur en andelsägd
solcellspark i Falu kommun skulle kunna fungera.

Styrelsedag
Den 15 oktober ordnade styrelsen för fjärde gången en styrelsedag där arbetet för kretsen
och styrelsens visioner diskuterades. Dagen leddes av Karl-Axel Reimer, ordförande i
Sörmlands länsförbund och före detta styrelsemedlem i riksstyrelsen. Alla
styrelsemedlemmar kunde närvara. Vi analyserade vårt pågående arbete och började
arbeta med ett strategiskt verktyg för vårt framtida arbete. Vi fortsatt arbeta med detta på ett
extra styrelsemöte i december

Remissvar och skrivelser med mera
Förslag till naturreservat
I oktober lämnade föreningen in ett naturreservat förslag (Harrys ravin) till ett stort
sammanhängande skogsområde vid Balungen. Förslaget är riktat till kommunen, men även
Länsstyrelsen tar sig an förslaget. DD uppmärksammar frågan med ett stort uppslag.
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/naturskyddsforeningen-vill-skydda-harrys-ravindet-ar-som-en-svensk-regnskog
http://www.dalademokraten.se/allmant/holmqvist-mp-om-harrys-ravin-jag-tycker-att-det-arett-bra-forslag
Möten med kommunledningen
Möte den 13/6 träffade Anton Grenholm, Maja Myrén och Christine Riedwyl
kommunledningen i form av Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist (Mp) och Mats
Dahlström (C) Joakim Stork (C) för en timmes långt möte för att följa upp frågor och även
anknyta till Fredrik Warbergs föreläsning om bland annat konsumtionsbaserade klimatmål.

Debattartiklar
Den 20 juni publiceras i Dalademokraten en gemensam debattartikel från
Naturskyddsföreningarna i Falun, Västerbergslagen och länsförbundet i Dalarna. Artikeln
behandlade minerallagstiftningen, vinsterna och näringens bristande ansvar för det
miljöfarliga avfallet. Artikeln resulterade i ett omfattande svar från Boliden i Falu Kuriren och
en inbjudan till ett dialogmöte med företagsledningen i Garpenberg. Förutom de tre
undertecknarna var även riks sakkunnige med på mötet, som ägde rum på hösten. Förutom
utbyte av ståndpunkter besöktes det nya anrikningsverket.
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/nya-gruvor-i-dalarna-kan-orsaka-enormamiljokostnader
I samband med den internationella cykeldagen den 17 september skrev styrelseledamoten
Maja Myrén en insändare som publicerades i DT och på facebook.
http://www.dt.se/opinion/insandare/i-dag-ar-internationella-cykeldagen
Anton Grenholm skrev en debattartikel i samband med Hållbar handel veckan 39 som Falu
kommun anordnar och Handla miljövänlig vecka som NSF står för.
http://www.dt.se/opinion/debatt/falun-maste-bli-vassare-i-klimatarbetet.Det blev ett stort
uppslag i DD med framsida och uppslag.

Kretsens kontakt med allmänheten
Hemsidan
Maja Myrén och Anton Grenholm har hållit hemsidan uppdaterad och informativ för att nå
medlemmar och allmänheten med information om våra aktiviteter.
Facebook
Maja Myrén har löpande lagt ut kretsens nyheter på Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Naturskyddsf%C3%B6reningen-iFalun/444928842275201?fref=ts
Medlemsutskick

Anton Grenholm ansvarar för utskick via mail till kretsens medlemmar ett antal gånger per
termin. Styrelsen förser Anton med material och ber om utskick när det bedöms behövas,
ofta med ungefär samma information som läggs ut på hemsidan.
Annons
Inför ett antal planerade evenemang med liknande tema under hösten satsade vi
tillsammans med Falu miljögrupp, Falu FN-föreningen och Omställning Falun på en
gemensam annons i dagstidningarna med rubriken “Hållbar höst”.

Engagemang i länsförbund och riksförening
Naturskyddsföreningen Dalarna hade årsmöte (länsstämman) i Borlänge den 24 april. Patric
Engfeldt deltog i egenskap av valberedning.
BoGöran Hansson och Anders Gottberg var ombud för föreningen vid riksstämman i
Norrköping den 18-19 juni. Omkring 100 motioner behandlades på stämman. Anders fick i
uppdrag av några av Faluföreningens medlemmar att företräda en motion om
elektromagnetisk strålning. Motionen vann dock inte gehör. Anton Grenholm var ledare i en
av de så kallade utskott som förbereder stämmans motioner.
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