Verksamhetsberättelse 2011/2012
Styrelsen
Följande personer har ingått i styrelsen för FFS i Västra Sverige under verksamhetsåret (februari
2011-jan 2012):
Staffan Claesson, Fastighetskontoret Göteborgs Stad (kassör)
Björn Fallström, ÅF Infrastruktur och samhällsbyggnad
Ylva Löf, Göteborgsregionen
Eva Nylén, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Karin Slättberg, Länsstyrelsen Västra Götaland
Kerstin Sondén, Trafikverket
Anna Stenlöf, Stenlöf Konsult AB (ordförande)
Sara-Louise Ylander, White arkitekter
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Under verksamhetsåret har styrelsen för FFS i Västra Sverige träffats 6 gånger och ordnat 5
arrangemang för medlemmar och andra intresserade.

Aktiviteter
•

Årsmötet hölls den 2 februari på i SWECO:s lokal och samordnades med årets första Snick
Snack. Vid årsmötet valdes 7 ledamöter om och ny ordförande, Anna Stenlöf, valdes. Beslut
togs också om en valberedning bestående av 3 personer med Ann-Louise Hohlfält som
sammankallande. Vid årsmötet redogjorde avgående ordförande Björn Fallström för
resultatet av den medlemsenkät som genomförts under året.

•

Snick Snack den 2 februari gästades av Ann Legeby forskare vid KTH som agerade Eldare
över ämnet samband mellan rumsliga strukturers egenskaper och social segregation.

•

Efter en uppmuntran till medlemmarna att den 28 mars 2011 gå och lyssna på ett föredrag
som Göteborgs universitet arrangerat med Johan Rockström och Anders Wijkman där de
kommenterade sin då nyutkomna bok ”Den stora förnekelsen” hölls ett Snick Snack på
Kulturgeografen, Handels GU, den 5 april då boken diskuterades.

•

Den 19 maj arrangerade Reväst tillsammans med FFS Västra Sverige ett seminarium om
”Höghastighetståg i Sverige - Utopi eller realism”.

•

Den 24 maj hölls i samarbete med Reväst ett seminarium om ”Konkurrensen inom
kollektivtrafiken” med anledning av ny och avreglerande lagstiftning inom området.

•

Den 21 juni genomfördes hos ÅF ännu ett Snick Snack över ämnet ”Värden och tjänster
som produceras i en levande miljö men som inte räknas!” Om nya mått för att värdera
välfärdsutveckling. Jonas Svensson, miljö och klimatexpert på SWECO utgjorde eldare.

•

Den 29 september hölls ett seminarium samarrangerat av Reväst och FFS Väst över ämnet
”Om tillgänglighet – tid att nå varandra!”. Vid seminariet presenterades bland annat den då
nya Tillgänglighetsatlasen över Västra Götaland.

•

Vid Snick Snack 8 november hölls hos Fastighetskontoret Göteborgs Stad och på temat
”Samhällsplanering i Libyen för revolutionen”. Eldare utgjorde Staffan Claesson, Marcus
Bredberg och Marie Erickson som alla arbetat med planerings- eller genomförandeuppdrag i
Libyen. Ett intressant samtal och många frågeställningar ventilerades av deltagarna.

•

Årets sista Snick Snack hölls den 29 november åter hos Fastighetskontoret Göteborgs Stad.
Denna gång utgjorde temat ”Nya platser i staden mitt i trafiken”. Vid tillfället agerade två
eldare. Lena Andersson berättade om arbetet med gående och cyklister i New York vid
Department of Transportation. Daniel Sjölund Trafikkontoret Göteborgs Stad berättade om
vad som händer i Göteborg på samma tema.

E-postnätverk
Mailinglistan innehåller i dagsläget ca 400 adresser (356 st 2011) och fungerar som
informationskanal om egna och andras arrangemang inom samhällsplaneringsområdet.

Hemsida
Moderföreningens hemsida fungerar med kalendarium som lokalföreningen kan ladda med egna
aktiviteter och information. Denna möjlighet har inte heller detta verksamhetsår utnyttjats fullt ut.
Under året har dock lokalföreningen med positivt intresse följt riksföreningens utvecklingsarbete
med FFS närvaro på webben och i sociala medier.

Samarbete
Under verksamhetsåret har föreningen fortsatt nätverksbyggande mellan aktiva föreningar i
västra Sverige inom samhällsplanering, genom att sprida vidare information från andra
föreningars aktiviteter med hjälp av e-postnätverket.

Medlemmar
Antalet medlemmar i FFS Väst uppgår till 167 personer, myndigheter, företag och organisationer
(2012-01-13). Det är 11 fler än för ett år sedan.
För styrelsen
Anna Stenlöf
2012-01-30

