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Styrelsen  
Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2020. Styrelsens sammansättning såg därefter ut som följer:   

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

 Elin Trolltoft 
 Josefin Gustafsson   

 
Ansvarsområden 

 Inger Schale: webbredaktör, Twitter och Facebook 

 Leif Lithander: ledamot i skogsreferensgruppen samt vattenrådet  

 Per Schillander: postmottagare, kontakt med Studiefrämjandet 

 Elin Trolltoft: ledamot i skogsreferensgruppen och hållbarhetsgruppen 

 John Kindblom: medlemsregister, kassör  

 Håkan Svensson: representant i länsförbundets styrelse  

 
Under året har vi haft 10 ordinarie styrelsemöten.  

Medlemmar  
Föreningens medlemsantal under 2020 var 1730 st. Av dessa var 1075 vanliga medlemmar, 654 

familjemedlemmar samt en hedersmedlem. År 2019 var medlemsantalet 2023 st.  

Pandemi  
Knappt hade årsmötet klarats av förrän samhället drabbades av pandemin och tillhörande 

restriktioner. Föreningens verksamhet krympte därför till ett minimum, med få gemensamma 

aktiviteter. Styrelsemötena hölls först på Aktiviteten, men övergick i april till att hållas i digitala 

mötesverktyg – med gott resultat.  

Miljöärenden  

 Vi har bevakat ett område i Hällesåker, där markägare avverkat, följt av tippning av 

byggavfall. Kommunen gjorde syn på plats, träffade markägarna och skrev till dem och bad 

dem inkomma med uppgifter. Markägarna ska täcka byggmaterialet samt meddela nästa 

gång de tänker göra liknande.  

 Det föreslagna naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse motarbetas av både Härryda och 

Mölndals kommuner, som vill behålla skogsmarken. Reservatet är en prioriterad fråga och vi 

har agerat i samverkan med GOF och Härryda NF.   

 Viavästs ansökan om deponi i Dvärred drogs tillbaka, vilket vi firar.  

Planer och program 
Kretsen har granskat en handfull detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om 

Lilla Fässbergsdalen. DP för Lilla Fässbergsdalen har återremitterats och är pausad. En detaljplan i 

Långåker, Kållered, innebar ett yttrande från kretsen och vi väntar på ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen är överklagad. Strax SV om Lindomemotet planeras en logistikpark, som vi bevakar. Vi 

gjorde även ett platsbesök 9 december och tog många foton på området.  

Västfastigheters tågdepå vid Sandbäck respektive Trafikverkets uppställningsspår vid Pilekrogen 

planeras vidare och bevakas av kretsen. Effekten på Kålleredsbäcken och markernas vattenhållande 



förmåga är vårt fokus, liksom kompensationsåtgärder. Vår insändare om det olämpliga i planen 

publicerades i MölndalsPosten.  

Detaljplanen för Lunnagården, på södra sidan om Söderleden, är viktig för funktionen av den tänkta 

ekodukten, som är den smala delen av timglaset i förbindelsen. I samrådet om förslag till detaljplan 

Lunnagården m.fl. har vi yttrat oss. Vi har haft dels en dialog med stadsplanegruppen, dels en dialog 

med Göteborgskretsen och Kungsbackakretsen, för att agera tillsammans för tremilaparken.  

Vi har yttrat oss i samråd gällande ny Översiktsplan. Vi väntar nu på en s.k. samrådsredogörelse och 

utställning. 

Samrådsremissen om Götalandsbanan mot Borås (och Jönköping). I dialog med Härryda NF och GOF 

lämnade vi synpunkter och förespråkade ”raka spåret” och att mesta möjlig del går i tunnel.  

Fågelgruppen   
I årets fågelkurs, under ledning av Per-Anders Svensson och Mats Björkquist, var det 11 deltagare och 

det gjordes 7 utflykter, varvid ca 100 arter noterades. Utflykterna gick till Hårssjön, Änggårdsbergen, 

Rambo mosse och Torslandaviken.  

Skogsgruppen   
Vi har granskat ett antal avverkningsanmälningar, varav en handfull ute i fält.  

Hållbarhetsgruppen 
Hållbarhetsgruppen med 9 personer blev även en studiecirkel och har under året haft 10 möten, på 

Aktiviteten, utomhus och digitalt. Klädbytardagen hölls 16 januari och var mycket populär. Temat för 

studiecirkeln har kretsat kring böckerna Ett hållbart liv och Klimatpsykologi. Under sommaren 

genomfördes fågelbingo och trädvandring i samarbete med Stadsmuseet. Vi assisterade även vid 

andra sommaraktiviteter som museet höll i. Den 8 oktober hölls en Mat-temadag tillsammans med 

museet, då vi även hade bjudit in föreläsare från Ekospeceriet och Rekoringen.  

Digital kommunikation  
Vi har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan, molndal.naturskyddsforeningen.se. Via 

Facebook och Twitter informerar vi återkommande. På Facebook har vi 156 följare, på Twitter 52 

följare. Vi har skickat ut ett fåtal nyhetsbrev med e-post. Kretsen använder framgångsrikt ett eget 

lagringsutrymme för protokoll, fotografier och andra handlingar på Naturkontakt.  

Övrigt  

 Tekniska kontoret har frågat om vi vill samverka kring ytor för ängsslåtter. Vi har tackat ja 

och valt ut en passande yta.  

 Svanmatningen vid Stensjön genomfördes inte, då det inte låg någon is på sjön.  

 Kretsen har ordnat plogging – att plocka skräp under joggingtur – fyra gånger under våren.  

 Ordföranden skickade ut ett digitalt brev till kretsens medlemmar i början av året.  

 En person från volontärsbyrån och en trainee har haft kontakt med styrelsen.  

 Vi har deltagit i möten med Mölndalsåns vattenråd.  

 Balltorps fritidsförening kontaktade oss för att öka den biologiska mångfalden i området.  

 Gbg-kretsen har bjudit in till ökad samverkan mellan kretsarna i Gbg-området.  

Vi tackar Studiefrämjandet för ett gott samarbete.   

Mölndal i mars 2021 

Mölndals Naturskyddsförening  

Styrelsen 


