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Styrelsen  
Ordinarie årsmöte hölls den 24 mars 2021. Styrelsens sammansättning såg därefter ut som följer:   

Ordförande  Leif Lithander 
Vice ordförande Elin Trolltoft 
Sekreterare  Per Schillander  
Kassör  John Kindblom  
Övriga ledamöter  Håkan Svensson 

 Nanna Ärlebäck 
 Lena Sjödell 

Ansvarsområden 
 Leif Lithander: ledamot i skogsreferensgruppen samt vattenrådet  

 Elin Trolltoft: ledamot i skogsreferensgruppen & hållbarhetsgruppen 

 Per Schillander: postmottagare, kontakt med Studiefrämjandet 

 John Kindblom: medlemsregister, kassör  

 Nanna Ärlebäck: webbredaktör och Facebook, ledamot hållbarhetsgruppen 

 Håkan Svensson: ledamot i skogsreferensgruppen och representant i länsförbundets styrelse.  

 Lena Sjödell: ledamot hållbarhetsgruppen 

 
Under året har vi haft 10 ordinarie styrelsemöten.  

Medlemmar  
Föreningens medlemsantal under 2021 var 1683 st. Av dessa var 1081 vanliga medlemmar, 601 
familjemedlemmar samt en hedersmedlem. År 2020 var medlemsantalet 1730 st.  

Pandemi  
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin och tillhörande restriktioner. Föreningens verksamhet fortsatte ligga 
på ett minimum, med få gemensamma aktiviteter. Styrelsemötena hölls huvudsakligen i digitala mötesverktyg, 
numera vant och med gott resultat. Ett undantag var ett möte utomhus i en kylig skymning.  

Naturskydd, planer och program 
 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 en löpande 
kontakt med länsstyrelsen, i samverkan med GOF och Härryda NF.  

 Kretsen har granskat en handfull detaljplaner och bevakat några mer angelägna, inte minst den om 
exploatering av Lilla Fässbergsdalen.  

 En detaljplan för en förskola i Kikås, ”Hålstens mosse”, visade sig strida mot ett avvattningsförbud. 
Efter kontakter med Länsstyrelsen tittar kommunen nu på alternativa platser.  

 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. Vi har yttrat oss i samrådet.  

 Västfastigheters tågdepå vid Sandbäck respektive Trafikverkets uppställningsspår vid Pilekrogen 
planeras vidare – vi avvaktar ett lämpligt tillfälle att yttra oss. Effekten på Kålleredsbäcken och 
markernas vattenhållande förmåga är vårt fokus, liksom kompensationsåtgärder.  

 Kommunens översiktsplan har presenterats under året och ska fastställas under 2022. Vi har inlett 
arbetet med en granskning av planen.  

 Lokaliseringsutredning om Götalandsbanan mot Borås. I dialog med Härryda NF och GOF lämnade vi 
synpunkter och förespråkade ”raka spåret” och att mesta möjlig del går i tunnel.  

 Med hjälp av Tomas Kåberger har vi lämnat synpunkter på kommunens Energiplan. 

Skogsgruppen   
Skogsgruppen består av 8 medlemmar. Undersökning på plats har gjorts vid två avverkningsanmälningar, varav 
en har resulterat i ett brev till Skogsstyrelsen. Gruppen har utöver detta träffats tre gånger och då besökt 
skogen mellan Rådavägen och N. Långevattnet samt Rambo Mosse. Gruppen har närvarat vid möte med 



kommunens skogliga referensgrupp och lämnat synpunkter på stadens skogliga åtgärder 2022. Två medlemmar 
deltog under hösten i kretskonferens med tema ”Skog, klimat och transporter". Dialog förs kontinuerligt med 
grupperingen naturvård & parkanläggning på Mölndals stad, gällande planerade och föredragna åtgärder.  

Fågelgruppen   
Det har varit ett flertal fågelutflykter till Hallandskusten under året.  

Slåtter  
I samarbete med Tekniska kontoret genomförde vi i början av augusti en uppskattad ängsslåtter i sluttningen 
ner mot Tulebosjön. Ett tiotal personer deltog och fick även enklare instruktioner. Mölndals-Posten gjorde 
intervjuer och publicerade en trevlig artikel om aktiviteten.  

Regional samverkan 
Kretsarna i och kring Göteborg har träffats och diskuterat samverkan. Dels har vi dryftat och sökt stöd för olika 
frågor, dels har vi samarbetat för att skriva en gemensam debattartikel och skötsel av kommunala skogar.  

Hållbarhetsgruppen 
Hållbarhetsgruppen med 14 personer blev även en studiecirkel och har under året haft 10 möten, på 
Aktiviteten, utomhus och digitalt. Gruppen plockade skräp i Höljans naturområde i mars. På samma plats i 
samarbete med Mölndals stadsmuseum hölls senare en trädvandring.  

Enkäter på tema hållbarhet togs fram av vår hållbarhetsgrupp och fyra sådana skickas till kommunfullmäktiges 
politiker och svaren har presenterats på vår hemsida. Trots pandemin har vi under året hållit kontakt med 
Ekospeceriet, Rekoringen, Fässbergs församling, Balltorps fritidsförening och stadens parkgrupp. I november 
hölls en Mat-temadag tillsammans med museet, då vi även hade bjudit in föreläsare från Ekospeceriet och 
Rekoringen. Studiecirkeln har läst och diskuterat två böcker:  ”Klimatpsykologi” av Frida Hylander m.fl. och 
”Klimatsynda!” Mattias Goldman och studierna avslutades med ett lärorikt och inspirerande, digitalt 
författarsamtal. 

Digital kommunikation  
Vi har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan, molndal.naturskyddsforeningen.se. Via Facebook, där via 
återkommande informerar, har vi 266 följare. Vi har skickat ut ett fåtal nyhetsbrev med e-post och arbetat med 
uppdateringar av kontaktuppgifter för kretsens medlemmar. Under verksamhetsåret fick vi också eget e-
postkonto (molndal@naturskyddsforeningen.se) vilket bland annat underlättat kommunikation med 
medlemmarna. Kretsen använder framgångsrikt ett eget lagringsutrymme för protokoll, fotografier och andra 
handlingar på Naturkontakt. 

Övrigt  
 Svanmatningen vid Stensjön genomfördes under februari.  
 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. ¨ 
 Stöd till Örn -72 (arbetar för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden).  

 

Mölndal i mars 2022 

Mölndals Naturskyddsförening  

Styrelsen 


