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Styrelsen  
Ordinarie årsmöte hölls den 14 mars 2018. Styrelsens sammansättning ser därefter ut som följer:   

Ordförande  Inger Schale  
V ordförande Leif Lithander  
Sekreterare  Per Schillander  
Kassör  John Kindblom  
Övriga ledamöter  Håkan Svensson 

 Josefin Gustafsson  
 Magnus Uppström  

 
Ansvarsområden 

Ledamot i länsförbundet:  Håkan Svensson   
Stugan, sociala medier:  Inger Schale 
Fågelgrupp och fågelkurs:  Per-Anders Svensson  
Utbildningsansvarig:  Magnus Uppström  
Medlemsansvar, webbredaktör:  Josefin Gustafsson   

 
Under året har vi haft 11 ordinarie styrelsemöten.  

Medlemmar  
Föreningens medlemsantal år 2018 var 2009 st. Av dessa var 1097 vanliga medlemmar, och 912 

familjemedlemmar. År 2017 var medlemsantalet 1997 st.  

Stugan   
Under året har inget större underhåll gjorts. Den 7 maj hade vi en städkväll. Stugan har lånats ut till 

Konstkollektivet en gång och föreningen GångeRolf två gånger.  

Miljöärenden  
Under året har vi deltagit i huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen gällande Mål nr M 

5186-17, ”Ansökan om tillstånd till anpassad tappning för att förebygga skador av höga 

vattenföringar i Mölndals stad m.m.”. Denna gällde vårt överklagande av Mark- och miljödomstolens 

dom, M 900-13. Leif och Inger deltog, tillsammans med Michael Nilsson (Härryda), även vid 

domstolens syn av Ståloppet och Rådasjön. Vi överklagade sedan Mark- och miljööverdomstolens 

dom, M 5186-17, och begärde prövningstillståndvid Högsta Domstolen.  

Vi har bevakat och yttrat oss om planerna för ombyggnaden av Forsåkers industriområde.  

Vi har även deltagit i Vattenrådsgruppen för Mölndalsån. Arbetet uppmärksammades ett par gånger i 

Mölndalsposten.  

Intervju i Mölndalsposten angående Trafikverkets planer på en trafikdepå i Sandbäck.  

Vi har till Mark- och miljödomstolen yttrat oss över SWEROCK, Kållered, ansökan om fortsatt och 

utökad täktverksamhet. (Kommunstyrelsen och miljönämnden var negativa till ett fortsatt tillstånd. 

Mark- och miljödomstolen dömde dock till SWEROCKS fördel.) 

 



Planer och program 
Kretsen har granskat ett flertal detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om Lilla 

Fässbergsdalen. Vi har yttrat oss över kommunens översiktsplan. En detaljplan i Långåker, Kållered, 

innebar ett yttrande från kretsen.  

Fågelgruppen   
I årets fågelkurs deltog 20 personer och vi gjorde flera utflykter.  

Skogsgruppen   
Gruppen har deltagit i referensgruppsmöten angående skötseln av kommunens skogar. Vi har 

granskat ett antal avverkningsanmälningar. Gällande en anmälan i Fagered, Lindome, gjorde vi besök 

i skogsområdet, dokumenterade och lämnade ett yttrande till Skogsstyrelsen. Gruppen har även, i 

samråd med andra kretsar, yttrat sig över länsstyrelsens nya skogsstrategi.  

IT-gruppen   
Har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan, molndal.naturskyddsforeningen.se. Hemsidan har 

under året besökts av 1255 unika användare, varav 1244 nya. Via Facebook och Twitter informerar vi 

återkommande. På Facebook har vi 120 följare, på Twitter 41 följare. Vi har skickat ut nyhetsbrev 

med e-post, i februari, mars, maj och augusti. Kretsen har börjat använda ett eget lagringsutrymme 

för protokoll och andra handlingar på Naturkontakt.  

Valåret 2018 
Under vår och sommar tog vi fram en enkät med 9 naturvårdsfrågor, som skickades till partierna i 

kommunfullmäktige. Gensvaret blev gott och utfallet redogjordes för i ett pressmeddelande och en 

annons i Mölndalsposten i slutet av augusti, vilket resulterade i en intervju i samma tidning i 

september. Samarbete skedde här med Göteborgskretsen och riksföreningen. Här fick vi även ett 

värdefullt stöd av Studiefrämjandet, som administrerade den webbaserade enkäten.  

Övrigt  
Medlemmar i styrelsen deltog i en kurs i miljölagstiftning.  

En biologistudent har, under Leifs ledning, inventerat hasselsnok på åsen norr om Fässbergs by.  

Kretsen har på styrelsens förslag gjort en mindre revidering av stadgarna.  

Vår ordförande har blivit intervjuad av Mölndalsposten vid fyra tillfällen.  

Möten/konferenser som vi deltagit i: Möte med Havs- & Vattenmyndigheten angående 

vattenreglering av Rådasjön och inventering i Stensjön, Länsförbundets konferens Smögen 12-14 

oktober. Länsstyrelsens infomöte 15 november.  

Programverksamhet   
Fågelskådning vid Tjolöholm 14 januari. Vandring runt Stensjön 11 februari. Ugglekväll 16 mars. 

Gökotta 10 maj. Nattskärra på Rambo mosse 5 juni. Rådasjöns dag 2 september.  

Vi tackar Studiefrämjandet för ett gott samarbete.   

  

Mölndal i mars 2019 

Mölndals Naturskyddsförening  

Styrelsen 


