
Verksamhetsberättelse 2018 Skutbergets Wenner.

Föreningen Skutbergets Wenner bildades som en ideell förening 2017 och är nu inne på sitt tredje 
verksamhetsår. Medlemsantalet har under 2018 passerat 2054 registrerade medlemmar. 
Styrelsen har haft 12 st. protokollförda möten inklusive konstituerande möte. Styrelsen har även haft 
två förstärkta möten med juridikgruppen i samband med föreningens yttrande, gällande detaljplan 
för Skutberget. Styrelsen har under 2018 bestått av sex personer:
Thomas Martinsson, ordförande, Anders Johansson, vice ordförande, Jessica Gilbert, kassör, Mariana 
Dahlstedt, ledamot, Lars Järner, Ledamot, Anders Lindhe, suppleant.
Föreningen har under året genomfört en lyckad föreningsdag i maj och en allsång på Skutberget i juli, 
samt två infokvällar med fika under hösten. Det har också arrangerats en fototävling, där en 
månadens bild utsetts. Vinnande bilder har senare använts till att trycka en fin årskalender till 
försäljning. Onsdagspromenaderna fortsatte även de under 2018, en uppskattad aktivitet. 
Arrangemangsgruppen är den mest aktiva och har lyckats bra med trevliga arrangemang.
Föreningen hade i maj ett extra årsmöte för att besluta om ett förtydligande av stadgarna. 
En anpassning till Mark- och miljödomstolens krav på föreningens rätt i att överklaga.
I maj träffade ordförande Thomas Martinsson Landshövdingen Kenneth Johansson.
Han fick där möjlighet att presentera föreningen och dess verksamhet, samt föreningens ståndpunkt 
i Skutbergsfrågan. 
Den påbörjade namninsamlingen från 2017 mot en temapark placerad på Skutberget, lyckades nå 
över 10 500 påskrifter. Föreningen skickade i juni fyra representanter till Finland Nådendal, för att 
där överlämna namnunderskrifterna till Muminvärldens vd. Tomi Lohikoski. De hade där en halvdag 
med Tomi, där de fick en förevisning av parken. Det blev även en hel del diskussioner kring 
lämpligheten i temaparkens lokalisering och hur reaktionerna har varit i Karlstad. 
Föreningens juridikgrupp arbetade hårt med att få fram alla fakta kring detaljplanen, för att där 
sammanställa Skutbergets Wenners yttrade. Denna grupp har en stor kunskap och i slutet av juni så 
överlämnade föreningen sitt yttrade till Stadsbyggnadsförvaltningen. 
Denna grupp hade i slutet av augusti även fått till ett möte med Länsstyrelsen. Fyra representanter 
träffade ansvariga för Länsstyrelsens yttrande på detaljplanen. Mötet var givande och en av 
Länsstyrelsens handläggare ansåg att det skulle ha gått av stapeln 3 månader tidigare. 
Föreningen anordnade i september även en politikerutfrågning på Nobelgymnasiet i anslutning till 
valet. Samtliga 12 partier som deltog i kommunalvalet i Karlstad deltog. Här kunde åhörarna lyssna 
och ställa frågor till våra politiker, efter att de presenterat sitt partis ståndpunkt i Skutbergsfrågan. 
Styrelsen har under det gångna året träffat politiska partier och dess företrädare, så som V, S, MP, L, 
C. Det enda parti som inte velat eller haft intresse av att träffa Skutbergets Wenners styrelse är KD. 
Några i styrelsen och juridikgruppen hade i september besök av Varamons Vänner från Motala. 
De arbetar precis som vi för att skydda ett bad och friluftsområde, att hamna bakom stängsel och 
avgifter.
Föreningen har 2018 anordnat två föreläsningar av Kjell-Åke Andersson om Skutbergets historia.
Ett särskilt tack skall också ges till de som sköter föreningens kommunikation med omvärld och 
medlemmar, Johan Käll, Anders Lindhe och Lars Järner.

Skutbergets Wenners aktiva kommittéer är följande:
 Arrangemang o Event
 Ekonomi
 Juridik
 Kommunikation (Hemsida, Facebook, Medlemsregister och Medlemsinfo.)
 Motionscentralen (vilande i samverkan med Arrangemang)
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