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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
Föreningens verksamhet har i hög grad påverkats av rekommendationer och restriktioner kring den 

pågående pandemin. Trots det har vi haft ett aktivt år med både digitala och, när det varit möjligt, 

fysiska möten. Föreningen har under året fortsatt sitt samarbete med andra aktörer och enskilda 

medlemmars engagemang har präglat året. Svenska Kyrkan, XR, Lyktan, Naturskyddsföreningen, 

Gretas Gamlingar, Fridays for Future, Folkteatern har på olika sätt erbjudit föreningen samarbete. På 

så vis har vi nått flera i Gävle med omnejd. Genom aktioner från medlemmar, insändare och 

medborgarförslag har diskussioner inom föreningen, t.ex. under Samtal Pågår också lett till faktisk 

handling. Föreningen är medlem i Alternativboden Lyktan. 

Studiecirklar: 
Tre cirklar har rapporterats till ABF: 

Mat Stad Land 

Verksamheten i punktform: 

• -Studiecirkelträffar 

• -Miljöforum 

• -Utställning på Lyktan 

• -Frö- och sticklingsbyte på Lyktan 

• -Fermenteringskurs 

• -Framtidsplaner 

 

Mat-stad-land har bedrivit en studiecirkel vid sammanlagt åtta tillfällen under 2021. Antalet 

deltagare har varierat från tre till sex personer. På grund av pandemin sågs vi digitalt via Zoom under 

våren och en gång utomhus. Vi läste och diskuterade Kornas planet av Ann-Helen Meyer von Bremen 

och Gunnar Rundgren, men kom även in på ett flertal närliggande frågor, bl.a. kring odling och 

livsmedelsförsörjning. 

Under hösten hade vi fysiska träffar på ABF och studerade David Jonstads ”Meningen med landet: 

min väg till ett jordat liv”. Vi började även lite smått med ”Back to basics, Ett steg framåt” av Torgny 

Östling om hur det gick till när vi förlorade vår självförsörjning av mat och beredskap på grund av 

globaliseringen och anslutningen till EU.  Vid en av höstens träffar fick vi en levande och intressant 

beskrivning med bildvisning från ett studiebesök som en av deltagarna hade gjort hos författarna till 

Kornas planet.  

Mot slutet på året pratade vi i cirkeln om att vi ville komma i kontakt med nya människor och ett sätt 

att göra det på kunde vara att besöka olika stadsdelar med en ombyggd cykelkärra, via samarbete 

med Hyresgästföreningen och övrig föreningssamverkan bl.a. för att öka intresset för odling i Gävle. 

Detta var dock endast på planeringsstadiet inför våren. 

Förutom själva studiecirkeln har Mat-stad-land gruppen även arrangerat en utställning på 

Alternativboden Lyktan med bland annat bokbord och önsketräd. Den pågick i mars och april och i 

samarbete med Lyktan anordnades även frö- och sticklingsbyte i samband med utställningen. Under 

november vid ABF:s omställningsvecka genomfördes en fermenteringskurs som blev välbesökt. 



2(5) 
 

 

Naturens Rättigheter 

På grund av Coronapandemin har cirkeln träffats på lite olika sätt, i början på året hade vi kontakt via 
zoom, under en period lite längre fram sågs vi utomhus vid pallkragarna och under hösten träffades 
vi på ABF. 
Vi har varit mellan 5–8 deltagare och träffats 11 gånger under 2021. Cirkeln påbörjades 2020 som ett 
samarbete mellan Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Omställning Gävle. 
Som studiematerial har vi läst boken ”Naturens rättigheter: att skapa fred med jorden” av Nicolas, 
Ingrid Berg och Martin Hultman. Vi har också studerat häftet ”Jakten på Gävles vatten” av Erik 
Winnfors Wannberg. 
 
Efter det att vi läst ut boken samt lyssnat på föreläsning om Naturens rättigheter så började vi prata 
om att försöka hitta en plats i Gävle som behövde försvaras och skyddas. Vi pratade om 
dricksvattnet, avloppsvattnet, vattnet i Gavleån och Testeboån och Östersjöns vatten. Skydd av 
vatten blev en högaktuell fråga våren 2020 då Microsofts etablering av serverhallar vars närhet 
hotade dricksvattentäkten i Valboåsen. I augusti 2021 drabbades Gävle av extremt stora 
vattenmängder, vilket medförde översvämningar och katastrof för många Gävlebor. 
 
 Som ett konkret exempel på en grupp som arbetat för att skydda natur och framförallt skog har vi 
haft besök av och kontakt med några aktiva i Fjärdöns vänner. De kom till vår cirkel under hösten och 
berättade entusiastiskt om sitt arbete för att rädda Fjärdön från skogsavverkning. Fjärdön ligger i 
Hamrångefjärden, gruppen har jobbat med denna fråga ända sedan 1990.  Inför framtiden hoppas 
man att Fjärdön blir naturreservat. Vi blev mycket imponerade och inspirerades av denna grupps 
envishet och erfarenhet. Förhoppning finns att gruppens arbete bli ett inslag i Naturmorgon P1 som 
ett exempel på hur man kan jobba konkret med naturens rättigheter. 
 
Cirkeln har också haft planer på att bjuda in en representant från Gästrike vatten för att lära oss mer, 
men det har ännu inte blivit av och cirkeln tar nu paus och har planer på att träffas igen efter att Pella 
Thiel (som länge jobbat i den globala rörelsen End Ecocide) haft en föreläsning om En ny berättelse, 
den 10 mars. 
 

Samordningsgruppen / Medlemsmöte 

Den omställning av vårt samhälle som behövs för att bromsa klimatkrisen och den massutrotning 

som hotar den biologiska mångfalden är komplex. I cirklar och samtalsgrupper analyserar och 

diskuterar föreningen olika områden.  Lokal omställning triggar, regional, nationell och global 

omställning. I samordningsgruppen samordnar vi oss för att hitta ett helhetsperspektiv. Det görs 

genom avstämning av det arbete som pågår och utifrån en bred diskussion som dels ger deltagarna 

egna perspektiv dels driver föreningens arbete framåt. Underlaget för cirkeln är deltagarnas insikter 

och material (lästa böcker och artiklar, poddar, seminarier etc.) På föreningens hemsida finns ett 

länkskafferi som medlemmar och intresserade kan ta del av. 

Under året har 6 digitala och ett fysiskt medlemsmöte rapporterats. Deltagarantalet har varierat 

mellan 7 och 15 där det fysiska mötet hade flest deltagare.  

Kulturevenemang: 
Seminarieserien som pausades 2020 har varit vilande under 2021. Under rubriken ”Samtal Pågår” har 

10 kulturevenemang rapporterats till ABF, alla utom ett har skett digitalt.  

Samtal Pågår 

Samtalen är strikt 1 timma och inleds med en kort presentation av kvällens tema, därefter gruppvisa 

diskussioner och en återsamling där vi berättar för varann vad som sas i grupperna. Inga 

minnesanteckningar förs.  
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Tema för Samtal Pågår 2021; 8/2 Agenda 2030 (UR). Vår stund på Jorden (Teater Johan Rockström). 

22/2 TED-talk What If Rob Hopkins. Bortom BNP KTH/IVL. 8/3 Omställningen är inte konfliktfri, var 

skaver det? 5/4 Vad gör man efter insändare och e-petitioner, hur blir våra förslag verklighet? 3/5 Ett 

blomstrande Gävle 2033, vad skulle det kunna vara? 31/5 Ett blomstrande Gävle, hur arbetar vi för 

att komma dit? 22/11 Energi och ekonomi; omställning för företag, samhälle och individ. 

 3 av de 10 tillfällena hade ett något annorlunda upplägg: 

Kultur och omställning 

Den 22/3 bjöd föreningen in Folkteaterns omställningsgrupp och vi möttes kring två frågeställningar: 

-Hur kan kulturen vara ett verktyg i omställningen? och -Hur kan kultur bli klimatsmart? 18 personer 

deltog. 

Smarta Kartan 

Den 27/9 nyttjade Gävle Kommun vårt koncept med Samtal Pågår: Bodil Dürebrandt, kommunens 

hållbarhetsutvecklare, presenterade konceptet Smarta Karten tillsammans med Johan Mattebo 

Persson (kartans grundare). Här var ett flertal miljöorganisationer inbjudna och 20 personer deltog. 

Samarbetet kring Smarta Kartan fortsätter 2022. 

Kommunens Klimatfärdplan 

Den 18/11 bjöds Evelina Loberg, kommunens miljöstrateg, in för att presentera Kommunens 

Klimatfärdplan. Även här var flera organisationer inbjudna. Detta tillfälle var ett fysiskt möte och 

uppdelat i en presentation och efterföljande frågor och samt ett Samtal Pågår, där de som ville 

dröjde kvar för ett eftersnack. 15 personer lyssnade till presentationen och 10-talet stannade kvar för 

efterföljande Samtal Pågår. 

 

Fler Omställningsaktiviteter 

Miljömöte i Boulognern 

Lördag den 28 augusti anordnades Miljömöte i Boulognern vid den stora scenen. Efter inledning av 
arrangörer och moderator samtalade ett 20-tal personer om visioner för framtiden: En bild av 
det framtida bättre samhälle vi har möjlighet att skapa. Förhoppning med träffen var att mötet med 
andra engagerade skapa energi, glädje och kraft att arbeta med dessa frågor. Samtalen skedde i fyra 
temagrupper: Inre omställning, livsmedelsförsörjning, samverkan mellan olika föreningar och trafik. 
Arrangemanget förbereddes av en arbetsgrupp med deltagare från Extinction Rebellion Gästrikland, 
Omställning Gävle, Naturskyddsföreningen och Gretas gamlingar. Förhoppningen är att mötet kan 
vara en början på bredare samarbeten inom miljö och hållbarhet. 
 

Gemensam klimatmanifestation 

Fredag den 5/11 samlades miljöaktiva vid Mariakyrkan i Sätra på fm och på Drottninggatan vid 
Rådhustorget i Gävle under em. 
Denna gång samverkade Naturskyddsföreningen Gävle, Omställning Gävle, Gretas Gamlingar, Fridays 
for Future Mariakyrkan Svenska kyrkan i Gävle och Extinction Rebellion Gästrikland för att 
gemensamt lyfta det pågående klimattoppmötet COP26 som pågick i Glasgow. I samband med 
klimataktionen skickades ett pressmeddelande ut som gav resultat.  Förutom FB och insändare, blev 
det bevakning i både GD och P4 Gävleborg. 
 

Uppstart seminarieserien igen 

Under hösten var vi tillräckligt många som var redo att mobilisera hopp och handling för att återigen 
kunna få uppleva en seminarieserie i fysiskt format. Vi bildade en arbetsgrupp och relativt snabbt 
hade vi ett preliminärt program klart med fyra föredragshållare. Naturskyddsföreningen visade tidigt 
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intresse att medverka som både aktiv medarrangör och medfinansiär. Innan året var slut så skickade 
vi även in en ansökan om arrangemangsstöd från Gävle Kommun och ABF. Seminarieserien inleds vå-
ren 2022 och samtliga fyra föredrag är publicerade på föreningens hemsida samt på Facebook. En 
affisch är framtagen.  
 

Stadsodling i Boulognern 

är en samverkan mellan Omställning Gävle och Naturskyddsföreningen. Under 2021 har vi haft 26 

genomförda träffar med allt från 2 till 9 personer som har träffats vid pallkragarna, planerat, sått, 

odlat, skördat och utbytt odlingserfarenheter, med varandra och förbipasserande intresserade. De 

sista träffarna var inomhus och handlade om att svara på ett samråd från kommunen gällande 

utbyggnadsetapp 3 av Boulognerbadet. 

Omställningsnätverket 

Föreningen har bidragit med 1500 kr till folkfinansieringen av en film om omställningsrörelsen som 

Omställningsnätverket avser producera. 

E-petitioner och remisser 

Föreningen och medlemmar i föreningen har genom e-petitioner och remissvar försökt påverka 

kommunens agerande. 

2020 lämnades en e-petition med förslag att inrätta ett Medborgarråd för hur Gävle ska bli 

klimatneutralt. Denna har fått tillräckligt stöd för att tas vidare politiskt under 2022. 

2020 lämnades även in en e-petition om att Gävle omedelbart måste inrätta en kommunal krisgrupp 

för livsmedelssäkerhet. Även denna har fått tillräckligt stöd och författarna föredrog förslaget för 

kommunstyrelsen den 21/3 2021  

Föreningen har mars 2021 lämnat in ett remissvar på såväl Kommunens Kretsloppsplan som 

Kommunens Klimatfärdplan. 

Föreningsaktivitet och organisation 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 11 möten under verksamhetsåret, merparten av dem digitalt. Styrelsen består av 
Björn Marklund -ordförande, Kari Littmarck-Sahlin -vice ordförande, Daniel Ringström -sekreterare, 
Jennie Johansson -kassör, Kristina Öhrman -informationsansvarig, Jenny Lundberg Fröjd -informat-
ionsansvarig, Maria Larsson -ledamot. 
 
Styrelsens uppgifter är att: 
• vara ett stöd till dem som vill ta initiativ inom omställningsrörelsens 8 principer. 
• föra medlemskommunikation inklusive digital kommunikation. 
• administrera föreningens ekonomi och medlemsregister. 
• kommunicera önskemål och förslag från medlemmar till samordningsmöten. 

 

Ekonomisk berättelse 2021 

Av naturliga skäl så innebar det ekonomiska verksamhetsåret inte så många transaktioner. De största 
kostnadsposterna var Zoom licens, bankavgift samt en gåva till Omställningsfilmen som planeras av 
Omställningsnätverket under 2022. Intäktssidan bestod av medlemsavgifter 7 100 kr samt ekonomisk 
gåva från Föreningen Lyktan (avser 2020 + 2021) på totalt 8 000 kr. 4000 kr av Lyktans gåvor är öron-
märkta till a) Miljömötet som planeras arrangeras i Gävle våren 2022 samt b) den anpassning och för-
flyttning av verksamheten med pallkrageodling som kan bli nödvändig p.g.a. badet i Boulognern ska 
byggas ut. Föreningens styrelse har fått uppdraget att klokt fördela dessa pengar. Föreningens verk-
samhet gav 2021 ett överskott på 10 376 kr. 
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Kommunikation och hemsida 

Arbetet med föreningens hemsida har fortsatt under året. En ny sida har lagts till för länkar som kan 
vara relevanta för medlemmarna, där finns både länkar till lokala aktörer som Alternativboden Lyktan 
och Reko Ring Gävle samt nationella nätverk som Klimatprata och KlimatSverige, med flera. En sida 
har även lagts till för nystartade arbetsgruppen Naturens rättigheter, utöver det har hemsidan upp-
daterats med aktuella evenemang under året.   
 
 
 
Gävle den 16/2 2022 
 
 
 
 
 
_______________________________                                             _______________________________ 
Björn Marklund ordf.                                                                            Kari Littmarck-Sahlin v. ordf. 
 
 
 
_______________________________                                             _______________________________ 
Daniel Ringström sekr.                                                                          Jennie Johansson kassör 
 
 
 
 
_______________________________                                             _______________________________ 
 Maria Larsson                                                                                        Jenny Lundberg Fröjd  
 
 
 
 
_______________________________ 
Kristina Öhrman 
 

 

 

 

 

 

 

  


