
 
 
Föreningen	  för	  samhällsplanering,	  lokalavdelningen	  i	  västra	  Sverige	  
 

Verksamhetsberättelse	  2014	  
Styrelsen	  
Följande	  personer	  har	  ingått	  i	  styrelsen	  för	  FFS	  i	  Västra	  Sverige	  under	  verksamhetsåret	  (januari	  2014-‐feb	  
2015):	  
	  
Bo	  Harlén,	  Norconsult	  AB	   	   	   	   	   	   (-‐13)	  
Staffan	  Claesson,	  Fastighetskontoret	  Göteborgs	  Stad	  (kassör)	   	   (-‐08)	  
Björn	  Fallström,	  ÅF	  Infrastruktur	  och	  samhällsbyggnad	  	   	   (-‐08)	  
Malin	  Andersson,	  Trafikkontoret	  Göteborgs	  Stad	   	   	   (-‐13)	  
Nikolina	  Verovic,	  GR	   	   	   	   	   	   (-‐13)	  
Anna	  Stenlöf,	  Stenlöf	  Konsult	  AB	  (ordförande)	   	   	   (-‐11)	  
Lisa	  Wistrand,	  White	  Arkitekter	  AB	   	   	   	   	   (-‐12)	  
	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  styrelsen	  för	  FFS	  i	  Västra	  Sverige	  träffats	  11	  gånger	  och	  ordnat	  6	  
arrangemang,	  Snick	  Snack,	  i	  olika	  former,	  för	  medlemmar	  och	  andra	  intresserade.	  Vi	  har	  under	  2013	  haft	  
ett	  fortsatt	  gott	  besökssnitt	  vid	  våra	  aktiviteter.	  Det	  finns	  dock	  alltid	  utrymme	  för	  flera!	  
	  
Aktiviteter	  
• Årsmötet	  hölls	  den	  21	  januari	  i	  Infosalen,	  Traktören	  Göteborgs	  stad,	  och	  samordnades	  med	  årets	  

första	  Snick	  Snack.	  Årsmötet	  leddes	  förtjänstfullt	  av	  Bo	  Aronsson.	  Vid	  mötet	  valdes	  6	  ledamöter	  och	  
ordförande	  enligt	  ovan.	  Beslut	  togs	  också	  om	  en	  valberedning	  bestående	  av	  3	  personer,	  Ylva	  Löf	  
(sammankallande),	  Cecilia	  Kvist	  och	  Anders	  Svensson.	  
	  

• I	  samband	  med	  årsmötet	  hölls	  2014	  års	  första	  Snick	  Snack	  med	  Ulf	  Moback	  över	  ämnet	  ”Hur	  klarar	  vi	  
ett	  förändrat	  klimat?”	  Vi	  fick	  lära	  mer	  om	  vilka	  anpassningsutmaningar	  som	  väntar	  Göteborg	  och	  få	  
en	  inblick	  i	  svårigheten	  att	  få	  nödvändiga	  politiska	  beslut	  på	  plats	  för	  att	  förbereda	  oss	  och	  vårt	  
samhälle	  på	  nya	  livsbetingelser	  orsakade	  av	  ett	  förändrat	  klimat.	  

	  
• Den	  8	  april	  träffades	  vi	  igen	  för	  att	  lära	  mer	  av	  Kenneth	  Fondén	  planchef	  i	  Mölndal	  och	  Inger	  

Bergström	  SBK	  Göteborg	  stad	  om	  ”Mölndalsåns	  dalgång”	  och	  om	  arbetet	  med	  den	  för	  Göteborg	  
Stad	  och	  Mölndals	  stad	  gemensamma	  fördjupade	  översiktsplanen.	  Påpassligt	  nog	  kunde	  åhörarna	  
blicka	  ut	  från	  ÅF:s	  lokal	  vid	  Grafiska	  vägen	  för	  en	  visuell	  överblick.	  

	  
• Den	  27	  maj	  berättade	  Per	  Bergström	  Jonsson	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  arbetet	  med	  ”Backamodellen	  

–	  Ett	  sätt	  att	  samtala”.	  Modellen	  uppstod	  i	  samband	  med	  en	  dialogprocess	  i	  den	  fördjupade	  
utredningen	  om	  trängselskatt	  i	  Backa	  (2014).	  Vi	  resonerade	  om	  medborgarinflytande	  och	  om	  hur	  att	  
kommunicera	  och	  förankra	  svåra	  och	  ofta	  kontroversiella	  beslut.	  

	  
• Under	  ”supervalåret”	  2014	  ville	  vi	  inte	  missa	  chansen	  att	  lyssna	  till	  några	  av	  Göteborgs	  lokala	  politiker	  

innan	  valdagen.	  Den	  27	  augusti	  höll	  vi	  så	  en	  politikerhearing	  ”Framtidsbilder	  för	  Göteborg	  –	  Hur	  kan	  
västsvenska	  paketet	  bidra	  till	  att	  minska	  de	  sociala	  klyftorna	  i	  Göteborg?”.	  Samtliga	  partier	  i	  2011-‐
2014	  års	  kommunstyrelse	  plus	  vägvalet	  fanns	  representerade.	  Marianne	  Olsson	  var	  moderator	  och	  
hjälpte	  oss	  att	  förmedla	  och	  spetsa	  till	  frågeställningar	  för	  våra	  politiker	  att	  kommentera.	  Vi	  som	  var	  



där	  kunde	  konstatera	  att	  åsikterna	  bland	  åhörare	  och	  politiker	  om	  västsvenska	  paketet	  går	  isär	  och	  
att	  samtalet	  om	  på	  vilket	  sätt	  sociala	  klyftor	  kan	  minskas	  genom	  stora	  investeringar	  i	  infrastruktur	  är	  
en	  otränad	  gren	  hos	  många.	  

	  
• Den	  21	  oktober	  möttes	  vi	  på	  temat	  ”Klimatanpassning	  och	  livsstil”.	  Jörgen	  Larsson	  sociolog	  och	  

forskare	  på	  Chalmers	  berättade	  för	  oss	  om	  sin	  forskning	  och	  om	  innehållet	  i	  rapporten	  
”Klimatomställning	  Göteborg	  2.0”.	  Vi	  som	  deltog	  fick	  en	  idé	  om	  hur	  vi	  som	  individer	  i	  många	  
sammanhang	  faktiskt	  kan	  välja	  att	  leva	  med	  väsentlig	  mindre	  påverkan	  på	  klimatet	  utan	  att	  ge	  avkall	  
på	  känslan	  av	  personlig	  tillfredsställelse	  i	  en	  rad	  olika	  avseenden.	  

	  
• Årets	  sista	  och	  mycket	  välbesökta	  Snick	  Snacket	  hölls	  den	  2	  december.	  Temat	  var	  ”Förtätning	  –	  

varför,	  var	  och	  hur?”	  Vi	  lyssnade	  till	  och	  samtalade	  med	  professor	  Anna-‐Johanna	  Klasander	  
(Chalmers)	  och	  docent	  Patrik	  Andersson	  (idag	  med	  efternamnet	  Höstmad)	  (Chalmers	  och	  samordnare	  
vid	  Yimby	  Göteborg)	  om	  olika	  aspekter	  på	  förtätning	  som	  stadsbyggnadsidé.	  Vi	  tog	  del	  av	  argument	  
för	  mer	  av	  förtätning	  och	  om	  vad	  begreppet	  står	  för	  i	  dag.	  	  

	  
E-‐postnätverk	  
Mailinglistan	  innehåller	  i	  dagsläget	  ca	  600	  adresser	  (400	  st	  2012)	  och	  fungerar	  som	  informationskanal	  om	  
egna	  och	  andras	  arrangemang	  inom	  samhällsplaneringsområdet.	  
	  
Hemsida,	  Facebook	  och	  andra	  kontaktvägar	  
Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  fortsatt	  använt	  tillgängliga	  kanaler	  för	  att	  sprida	  inbjudningar	  och	  för	  att	  
påannonsera	  våra	  aktiviteter.	  Moderföreningens	  hemsida	  fungerar	  med	  kalendarium	  där	  lokalföreningen	  
har	  publicerat	  årsmöten,	  Snick	  Snack-‐aktiviteter	  och	  informerat	  om	  kommande	  styrelsemöten.	  Årsmöten	  
och	  Snick	  Snack-‐aktiviteter	  under	  året	  har	  även	  publicerats	  på	  Facebook	  -‐	  genom	  riksföreningens	  
Facebook-‐sida	  och	  på	  föreningens	  ”Planeringsbloggen”.	  Härifrån	  har	  flera	  utskick	  och	  breda	  inbjudningar	  
gjorts	  av	  styrelseledamöter,	  medlemmar	  och	  andra	  intresserade.	  	  
	  
Medlemmar	  
Antalet	  medlemmar	  i	  FFS	  Väst	  uppgår	  till	  minst	  165	  personer,	  myndigheter,	  företag	  och	  organisationer	  
(2015-‐01-‐29).	  Vi	  ökar	  försiktigt	  varje	  år.	  	  
För	  styrelsen	  
	  
Anna	  Stenlöf	  
2015-‐01-‐29	  


