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Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen i Falun 2017 

 

Medlemmar 
Följande antal personer har varit medlemmar under 2017 (jämförelse med 2016 inom 
parentes): 
Totalt antal medlemmar 2226 (2252) 
Fullbetalande medlemmar 1229 (1280) 
Familjemedlemmar 996 (971) 
Ständiga hedersmedlemmar 1 (1) 

 

Styrelsen 
Efter årsmötet i mars 2017 har styrelsen bestått av följande medlemmar: 
 
Christine Riedwyl –ordförande 
Anna-Karin Axellie – sekreterare 
Chris Bales –kassör 
Birgitta Johansson – ledamot 
Jakob Wallin - ledamot 
Eva Bååth-Holmqvist – ledamot 
Katja Lindgren-ledamot 
Urban Gunnarsson-ledamot 
BoGöran Hansson- suppleant 
 
 
Så här arbetar styrelsen i Falun  
Styrelsen försöker sprida ansvaret inom gruppen. Man turas till exempel om med att 
ordna och leda möten, anteckna och följa upp det som beslutats. De brukar träffas 
hemma hos varandra. Mötena har en ganska stram och i förväg uppgjord 
dagordning. Målet är att inte sitta mer än två timmar/kväll. Stämningen i styrelsen 
betecknas som effektiv men avslappnad. Ambitionen är att låta lusten till arbetet vara 
viktigare än plikten till uppgifterna. Möte hålls normalt en gång i månaden eller 10 
gånger per år. Däremellan kan mindre arbetsgrupper träffas. 
 
Ordföranden är ofta den första kontakten för utomstående. Ordförande strävar efter 
att delegera uppdrag och kontakter till andra styrelsemedlemmar eller till andra i 
föreningen. Tanken är att den som har mest sakkunskap eller intresse i en fråga 
fortsättningsvis utgör ansikte utåt mot allmänhet och press i de frågor där föreningen 
är aktiv. 
  
Styrelsen bedriver också en viss lobbyverksamhet. Man har bland annat regelbundna 
träffar med kommunledningen. Här försöker styrelsen följa upp vallöftena och andra 
utfästelser. Kontakter med andra politiska partier förekommer också. Styrelsen 
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samarbetar även direkt med andra aktörer såsom skolan, Falu energi och vatten med 
flera. 
  
Styrelsen jobbar med medlemmarna som mottagare och ordnar bland annat 
föreläsningar, lärande utflykter, medlemsträffar och naturupplevelser. Man arbetar 
också med att göra föreningens ståndpunkter kända för allmänheten genom 
insändare, initiativ till offentliga debatter, föredrag och publicering av politiska 
enkäter. 
  
Nedan följer en kort redovisning av våra arrangemang under året,  indelad enligt de 
fyra områden (hållbar konsumtion/hållbar/kommun/landskapsvård/förenings- 
utveckling) i vår verksamhetsplanering, som vi fortlöpande uppdaterar. Det finns även 
länkar till de eventuella reportage i media som arrangemanget gett upphov till (som 
kommit till vår kännedom) 
 
 
Hållbar konsumtion 

Klädbytardag, 1 april
Runt 220 besökare kom till Mariagården för att byta  kläder. Ca 900 plagg bytte 
ägare. Ett tjugotal volontärer hjälptes åt med att det hela flöt på. Runt 550 kr kom in 
som ett frivilligt bidrag till omkostnaderna. Ett tiotal elever från åk 8 på 
Montessoriskolan skötte om fiket. Media uppmärksammade eventet: Du kan läsa om 
det i Falukuriren och i Dalademokraten. 

 

Miljövänliga veckan, v.40 
Miljövänliga veckan hade fokus på tvål och hygienprodukter. Vi ordnade en 
utställning på stadsbiblioteket med information och visning av bra produkter. Under 
veckan besökte vi även caféer, restauranger, skolor och förskolor och lämnade 
information. En insändare skickades till DT och DD.  
 
Butikskontroller 
Eva Bååth-Holmqvist och Bo Göran Hansson har utfört kontroll av 3 Willys butiker i 
Falun och Borlänge utifrån att dessa butiker har märkningen BRA MILJÖVAL. Detta 
arbete ingår i verksamhetsgruppen Handla miljövänligt. I dessa butiker har man t.ex. 
gott om ekologiska och miljömärkta varor i sortimentet och det säljs till exempel inte. 
rödlistad fisk o miljöfarliga kemikalier.  Alla tre butikerna godkändes. 
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Hållbar kommun 

Arbetsgrupp fördjupad översiktsplan, mars/april 

Arbetsgruppen lämnade in ett gediget och omfångsrikt remissvar. Synpunkterna 
berörde främst transportfrågor, markexploatering för bostäder, grönområden och 
strukturella aspekter på tätortsutvecklingen. En del av synpunkterna har beaktats, 
framför allt när det gäller gröna områden som inte bör exploateras. Den strukturellt 
viktiga frågan om Korsnäsvägens omvandling har lämnats till vidare utredning, vilket 
är en halv seger. Vid det förnyade utställningsförslaget som för närvarande är ute på 
remiss kommer föreningen att följa upp de förslag som nu finns framme. Läs 
remissvaret här. I samband med plandiskussionen gjordes flera debattinlägg i 
tidningarna. Här kan du läsa ett av dem. 

 
Remissvar om miljömålen 
Oställning Falun och en aktiv medlem i Naturskyddsföreningen skrev ett svar på 
länsstyrelsen Dalarnas remiss om åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2022. Läs 
svaret här. 
 
Studiebesök hos Faluns klimatsmartaste bostadsrättsförening, 29 april  
Bostadsrättsföreningen Promenaden visade  och informerade om sin solenergi 
satsning och föreningens framtidssäkra fastigheter. Drygt 20 personer deltog. 
 
Cykelcruising- 30 september
Tillsammans med Falu miljögrupp anordnade vi en cykelmanifestation som hade sin 
början på  Holmtorget. Runt 80 personer deltog. Efter ett kort välkomsttal cyklade den 
glada brokiga skaran några rundor. Läs artikel i Falukuriren här och lyssna på inslag 
på lokalradion här. 
 

Möten med kommunledningen 

20 januari: Birgitta Johansson och Anton Grenholm träffade Richard Holmqvist (mp) 
och Jonny Gahnshag(s). På dagordningen stod det bl a uppföljning av 
miljöprogrammet, konsumtionsbaserad klimatmål och cykelplanen.  
16 november: Chris Bales och Anton Grenholm träffade Joakim Storck (c) och 
Richard Holmqvist (mp). Frågor som togs upp var uppföljning cykelplanen, 
naturvårdsfrågor, bilpool, konsumtionens miljöpåverkan och fördjupad översiktsplan. 
 
Klimatgrupp  
Anders Gottberg, Birgitta Johansson och Chris Bales skrev en rapport som handlar 
om klimatkompensation för samhällsbetalda resor. Som ett resultat av sitt arbete 
lämnade gruppen i oktober  in ett medborgarförslag om minskning av utsläpp från 
transporter i Falun.  I medborgarförslaget föreslår man bland annat att tjänsteresor 
som görs i kommunens och dess bolags regi ska klimatkompenseras, att man tar 
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fram ett program för uppföljning och att detta ska kunna samläsas med kommunens 
åtgärdsplaner på klimatområdet. Dessutom att kommunen ansluter sig till ett mer 
precist klimatåtagande genom det så kallad Borgmästaravtalet 2030. Rapporten finns 
här: 
 

Landskap 

Program för förskolorna vid ängen i stadsparken, 6 april  
Ca 100 barn och deras pedagoger deltog.  
 

Våra gammaldags ängar och betesmarker,  21 mars  
Det var fullsatt i föreläsningssalen på Gamla Elverket när Anders Janols och Stefan 
Olander visade bilder och berättade om vårt kulturarv i ängar, betesmarker och 
fäbodar.  
 

Fagning av ängen i stadsparken, 29 april
Cirka femton personer samlades i vårsolen och tog bort sly samt räfsade gammalt 
gräs och löv. 
 

Fagning med Humlespaning på ängen i Sågsbo, 7 maj  
Tiovuxna och ett barn deltog. Efter fagningen berättade Jens Montelius Risberg om 
humlorna, vilka vid det kyliga vädret inte ville visa sig. 
 

Salamandernatt, 18 maj  
Vid skymningen kunde tretton  intresserade personer imponeras av de stiliga 
ryggkammen på hanarna, som lekte i en vattensamling vid Mariebergsberget i Kniva. 
Pär Karlsson och Tomas Jågas, kommunbiologer, delade med sig av sin stora 
kunskap om större vattensalamander, som visar sig bara vid speciella tillfällen. Vi fick 
se många exemplar! 

  
Blomstervandring på ängen i Sågsbo, 28 juni  
Gunnar Kihlberg och Hannele Junkala guidade  oss bland blommor och blad. De 
lärde deltagarna hur man nycklar och artbestämmer blommor med hjälp av en flora.  
 
Utflykt till Stjärnsund för att se två spännande trädgårdar, 13 juli  
Vi blev guidade i Puttmyra skogsträdgård och Mångfaldsträdgården, och lärde oss 
om biologisk mångfald, fleråriga grönsaker och mycket mer. Omkring 25 personer 
deltog. 
 
Slåtter i stadsparken, 29 juli
Utöver Patric Engfeldt och Mattias Ahlstedt som är ansvariga för projektet deltog 

Verksamhetsberättelse 2017 Naturskyddsföreningen i Falun 

https://falun.naturskyddsforeningen.se/2018/01/15/rapport-klimatkompensation-for-samhallsbetalda-resor/
https://falun.naturskyddsforeningen.se/2018/01/15/rapport-klimatkompensation-for-samhallsbetalda-resor/


 

5 (7) 

endast tre personer. Vädret var bra och vi slog ängen och gjorde en hässja. Vi tittade 
på olika liar och orv, visade olika sätt att skärpa en lie samt slåttertekniker. 

 

Slåtter på nya ängen i stadsparken i Falun, 29 juli  
Slåtter med lie och hässjning. Ett tiotal personer deltog.  
 
Skogens dag i Rankhyttan, 2 september 
Skogens dag anordnas av Skogsstyrelsen vartannat år. Naturskyddsföreningen i 
Dalarna deltog även detta år med en utställning och bjöd besökarna på uppiggande 
blåbärssoppa. Natursnokarna i Falun hade ett bord med allehanda spår av djur, där 
barn och även andra fick komma och testa sina naturkunskaper. Ett 50-tal barn 
tittade och gissade. 
  
Skogskursen
Under hösten 2017 arrangerade vi en serie exkursioner, i form av en studiecirkel, 
med temat ”Upptäck Faluns skogar”. Vi valde ett brett anslag i ett försök att locka nya 
och gamla intresserade för att starta upp en skogsgrupp i Falun efter kursens avslut. 
Temat för exkursionerna handlade om att lära känna Faluns skogar, natur, kultur och 
brukande. 
• Kulturspår i skogarna. Vi besöker Nysjöns fäbod och Högsvedens finnskog i 
Svärdsjö. 
• Olika typer av brukande. Bonnie Nilzon visar alternativt skogsbruk vid Isala 
Ågsberget. 
• Avverkningsanmälan vid Bondberget Kan vi hitta några nya värdefulla och 
oskyddade skogar? 
• Varglavsexkursion. Janolof Hermansson till Pussmyrarna. 
 
Natursnokarna
Natursnokarna har haft 6 träffar under året. Tyvärr blev vi tvungna att ställa in träffen 
med fåglar i april p.g.a. oväntade händelser. 
Vi har varit två ansvariga ledare, Jessica Olofsson och Eva Bååth-Holmqvist, och 
flera gånger har vi fått hjälp av andra.  
Våra teman under året har varit: Snö/spår av djur, Pyssla i och med naturen (ny för 
året), Blommor och Allemansrätt, Småkryp, Mossor och lavar och Djuren på vintern.  
Antal deltagare har varit 10-20 barn med ungefär lika många föräldrar per tillfälle. 
Varje gång är det både gamla och nya deltagare.  
Vi har bjudit på korv med bröd två gånger (nov. och feb.) och blåbärskakor när bär 
var aktuellt. Detta har vi kunnat göra eftersom kretsen avsätter 2000:-/år till 
Natursnokarna  
I september hade vi en extra träff med särskilt intresserade (föranmälan).Under 
ledning av Gittan Matsson fick vi vara med om ringmärkning av fåglar på 
Ingarvstippen. Sex barn och åtta vuxna fick se på det grannlaga jobbet med att väga, 
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mäta och märka fåglar på nära håll. Det var många arter i farten den här morgonen 
och väldigt många individer fastnade i näten. 
 

Föreningsutveckling 
Årsmöte och föreläsning, 7 mars   
Kretsens årsmöte hölls  i ett rum på plan 1 på Stadsbiblioteket i Falun. Ordföranden i 
Bostadsrättsföreningen Promenaden redogjorde för deras imponerande arbete med 
solceller. Två företrädare från Falu Energi och Vatten presenterade sin verksamhet 
samt idéerna kring att starta en solcellspark. 
 
Programmakarmöte, 30 maj 
Vi erbjöd alla medlemmar att bidra med idéer inför kommande programperiod. Två 
aktiva medlemmar deltog i mötet. 
 
Styrelsedag, 11 november  
För andra året i rad träffades vi under kunnig ledning av Karl-Axel Reimer, 
ordförande i Sörmlands länsförbund, under en heldag på Logen på Lilltorpet. Vi 
analyserade vårt pågående arbete utifrån vår verksamhetsplanering och diskuterade 
olika satsningar inför det kommande året. 
 
  
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 och Christine Riedwyl har löpande lagt ut kretsens nyheter på Facebook. 
Länk till facebook. 
 
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. 
 
“Visitdalarna” och “Det händer i Dalarna” 
Christine Riedwyl har lämnat in relevanta evenemang till Visitdalarna, som lägger ut 
dem på sitt kalendarium.  Vid några tillfällen har vi även annonserat på “Det händer i 
Dalarna. 
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_________________ _________________ ____________________ 
Christine Riedwyl Anna-Karin Axellie Eva Bååth-Holmqvist  
 
 
 
 
 
________________ ______________________ _______________________ 
 
Urban Gunnarsson Birgitta Johansson Jakob Wallin 
 
 
 
 
____________________ ____________________  
 
Katja LIndgren Chris Bales 
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