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Verksamhetsidé
Stockholms Naturskyddsförening är en mötesplats som genom intresse, kunskap och glädje ger kraft
att skapa ett miljövänligare Stockholm. Vi fokuserar arbetet på angelägna och genomförbara projekt
och väljer metod och arbetssätt i förhållande till mål och målgrupp. Vi uppnår största möjliga
påverkan genom att använda vår kompetens, samverkan och vår trovärdighet.

Målbild
Vår målbild är att bevara de naturvärden som är unika för Stockholm. Stockholm är en stad med
närhet till både skog och vatten, det vill vi jobba för att bevara och förstärka. Naturen i Stockholm ska
finnas till för alla. Alla ska ha nära till naturen och vi vill verka för att fler får möjlighet att ta del av
naturen. Vi vill arbeta mot den miljöproblematik som finns i en storstad, t ex trafikträngsel, dålig luft,
buller och avsaknad av tillräckligt stora utrymmen för lek och utevistelse i naturmiljö.
Vi vill också samverka med andra aktörer med samma intressen. Vi är en stor förening med många
medlemmar, mycket kompetens och engagemang. Det ska vi dra nytta av!

Avstamp för större genomslag
Under 2018 har Naturskyddsföreningen Söderorts styrelse och Naturskyddsföreningen
Stockholms styrelse arbetat med en plan för att kunna slå ihop de två föreningarna under
2019.
Med en krets i Stockholm under 2019 planerar vi för att använda medlemmarnas kraft på ett
bättre sätt, bland annat genom olika arbetsgrupper som kommer att fokusera på olika
områden. Idag finns flertalet arbetsgrupper men vi ser att flera nya arbetsgrupper bör kunna
tillsättas och att styrelsen skall stötta arbetsgrupperna på ett bättre sätt.
Med kretsens arbete under 2019 kommer vill vi bland annat ha: .
● Tydligare kommunikation med en hemsida, facebooksida, för medlemmarna bosatta i
Stockholm
● Vår förhoppning är att vi kan engagera flera aktiva medlemmar
● En effektiv styrelse som skall stödja arbetsgrupperna och ge dem bra förutsättningar
för sitt arbete

Fokusområden
För 2019 har vi valt att fokusera arbetet mot att uppnå vår vision och vår målbild på följande
områden:
●

Trafik

●

Hållbar konsumtion

●

Grönområden

●

Giftfri miljö
Trafik

Trafikfrågor engagerar hela föreningen och bearbetas särskilt i den grupp som numer heter Trafikval
Öst (f.d. Trafikgruppen). Uppgifter för trafikgruppen är att påskynda utbyggnad och förbättring av
T-banan och annan kollektivtrafik, genomförandet av cykelplanen och Framkomlighetsstrategin för
Stockholms Stad. Detta som alternativ till utbyggnad av motorvägen Östlig förbindelse.

Hållbar konsumtion
En av föreningens arbetsgrupper; Handla Miljövänligt-gruppen, jobbar aktivt med frågor kring hållbar
konsumtion. Under 2019 planerar gruppen
-

Aktiviteter under ”Handla Miljövänligt”-veckan

-

Medverkan i vårens Klädbytardag i 6 april

-

Caféepet återbrukscafé kommer att fortsätta

Inom området Hållbar konsumtion finns även AntiScampi-gruppen vars planer är följande:
-

Hålla Antiscampi-hemsidan www.scampi.nu uppdaterad.

-

AntiScampidagen, 17:e mars (sedan år 2012), uppmärksammas och det delas ut
informationsmaterial på gator och torg, till butiker och restauranger. En eloge ges till dem
som skippat scampi; Coop, Willys, Sushi Yama m.fl. Texter uppdateras inför Antiscampidagen,
på hemsida och Naturkontakt. Nytryck av vykort, mejl/kontaktkampanj till ICA, Axfood m.fl.

-

Vi önskar ett utökat samarbete med Handla miljövänligt-nätverket och öka antalet aktiva
medlemmar i Antiscampifrågan.

-

Tillsammans med det internationella nätverket Conscientious Objectors, bestående av miljöoch människorättsorganisationer i produktionsländerna, kontrolleras hur ASCs kriterier
fungerar i praktiken i odlingar som nu är certifierade.

-

För att få genomslag behövs tydligt budskap från Riks samt uppmärksamhet i media, vilket är
ytterligare frågor gruppen planerar arbeta med under 2019.

Grönområden
Stadsplaneringsgrupp har som mål att under året etablera sig.
Gruppen kommer fortsatt studera detaljplaner och byggande i Stockholm. Naturområden och parker
som riskerar att försvinna kommer fortsatt vara av stort intresse för gruppen.
I Göteborg finns en nystartad grupp, Stadsplaneringsgruppen, som kan vara intressant att studera för
att eventuellt kopiera delar av.

Giftfri miljö
Inom detta område är Kemikaliegruppen aktiva. Kemikaliegruppen har för närvarande två aktiviteter
inplanerade under 2019 (fler tillkommer löpande under året):
-

Föredrag och diskussion om PFAS 13 mars

-

Workshop Deo + ansiktsolja med Sara Nomberg 5 maj

Kemikaliegruppen arbetar även för att minska spridning av gummigranulat från trasiga fallskyddsmattor i
lekparker.

Andra fokusområden
●

Agenda 2030 - se över hur vi kan applicera hållbarhetsmålen på vår verksamhet och få
Stockholm stad att nå målen på lokal nivå

●

Samarbete med Studiefrämjandet med t.ex. Utbildningsdag “Svenska i Naturen” 14 april

●

Styrelsen kommer att efterlysa kompetenser, inom olika områden, för engagemang inom
Stockholms Naturskyddsförening. Energifrågan är en av de viktigaste frågorna för att uppnå
Agenda 2030-målen och där vi behöver fler engagerade. Även kunniga inom exempelvis
biologi och kemi behövs.

●

Vi ska försöka engagera volontärer och använda oss mer av volontärlistan.

●

På längre sikt vill vi arbeta med att ta fram en karta över pågående projekt i Stockholms stad,
som har anknytning till vår vision/målbild, på vår hemsida där det ska vara lätt att gå in och få
en överblick över vad som pågår i kommunen.

●

Arbete med ett nytt Miljöprogram för Stockholm som ska sträcka sig 2020-2023

Arbetsgrupperna
En stor del av föreningens arbete görs av våra arbetsgrupper och många av våra aktiva medlemmar
finns i någon av arbetsgrupperna eller deltar på deras aktiviteter. Under 2019 vill vi fortsätta att
förbättra kommunikationen mellan styrelsen och arbetsgrupperna. Ett sätt att göra det är genom att
bjuda in representanter från grupperna till våra styrelsemöten för att berätta om gruppen och vad de
arbetar med. En annan aktivitet under året är att sammankalla representanterna från de olika
arbetsgrupperna till gemensamt möte, minst en gång under året. Detta för att skapa en möjlighet för
grupperna att träffas, inspireras och dra lärdom av varandra och hitta gemensamma
intresseområden.

Våra medlemmar
Föreningens medlemmar är den viktigaste grundstenen i föreningens arbete. Medlemsantalet i
föreningen har glädjande nog fortsatt att öka. Under 2019 kommer vi undersöka möjligheterna att få
hjälp med medlemsvärvning genom riksföreningens medlemsvärvare under våra aktiviteter. Vi vill
arbeta för att ytterligare engagera både nya medlemmar och de medlemmar vi har i våra
arbetsgrupper och aktiviteter. Ett sätt att göra det är genom ett mer aktivt användande av hemsida
och Facebook. Ett annat sätt är att ta hjälp av arbetsgrupperna och deras kontaktnät. Vi vill verka för
att fånga in den breda kompetens och det engagemang som finns bland våra medlemmar.

Kommunikation
För att nå ut till våra medlemmar och för att engagera nya medlemmar är kommunikation fortsatt
väldigt viktigt för föreningen. Under 2019 ska vi fortsätta att aktivt arbeta med Facebook, hemsidan
och nyhetsbrevet. Vi ska verka för att uppdatera hemsidan oftare och bli bättre på att sprida
information om bland annat arbetsgruppernas evenemang.

Media
Föreningen ska arbeta aktivt för att synas i media genom att bibehålla och upprätta kontakter med
journalister och försöka nå ut till så många människor som möjligt t.ex. genom att bjuda in
journalister till föreningens aktiviteter eller via kontakt med lokaltidningarna. Fler pressmeddelanden
ska skickas ut.
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