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Urbergsgruppen 

 

2018 var ett aktivt år för Urbergsgruppen! Föreningen deltog i maj i de båda 

uppmärksammade kalktäktsmålen på norra Gotland angående Ojnareskogen. Föreningen 

företräddes av miljöjurist Gunilla Högberg Björk och advokat Johan Öberg företrädde 

sakägare på insamlade medel som Urbergsgruppen administrerat. 11/9 kom domslutet 

som innebar seger för oss, naturen, vattnet och alla andra som kämpat emot. Föreningen 

bevara Ojnareskogen, SNF, botaniska föreningen, enskilda sakägare, NVV och 

länsstyrelsen mfl. 

 

Ny Urbergsgrupp har startat i Klintehamn på Gotland. Klintehamn har arbetat med 

opinionsbildning genom öppet möte med politiker och broschyr som delats ut i socknen. 

Mötet hölls på Rondo i Klintehamn med politiker och länsstyrelsen. 

Urbergsgruppen Klintehamn har frågat alla politiska partier hur de ställer sig till 

kalkbrytning och informerat om det på facebooksidan. Klintehamn hade ett 

medlemsmöte för att ta reda på vilka frågor som deras medlemmar i Klinte är mest 

oroliga för. Lokala ordförande Niklas Mickelin har haft flera intervjuer med tidningar och 

radio. 

 

Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr har genomfört flera rundturer med info möten i 

Norra Kärr, för politiker; lokala och från riksplanet, samt journalister, bla med ett långt 

reportage i DN som följd. Urbergsgruppen Grenna har jobbat vidare med 

opinionsbildning och medverkat till att efter ca 3 år har opinionen i Jönköpings 

kommunstyre, Ödeshög, Aneby, Tranås mfl kommuner, Länsstyrelserna i Jönköping och 

Östergötland, nu svängt om och förstått riskerna med en ev gruva i Norra Kärr. Vi 

samarrangerade ett välbesökt event i Gränna förra våren, med Green Cross Sweden och 

Green Cross International, där det anordnades seminarie med gästföreläsare ifrån Åhus 

Universitet bla och musik underhållning av Ebbot Lundberg. Urbergsgruppen Grenna har 

deltagit i samverkansmöten med andra organisationer runt Vättern. 

 

Urbergsgruppen startade insamling till förmån för juridiskt stöd för Urbergsgruppen 

Klintehamn. 50 000kr. 

 

Föreningen hade 214 medlemmar 2018. 
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Delta i miljödomstolsförhandlingar Klintehamn, vi inväntar datum 

Anordna demonstration i Sthlm 27/4 

Uppta samarbetet med Lush 

Opinionsbilda: Klintehamn, Norra Kärr, Gállok, Buttle 

Starta fler insamlingar 

Förändra formerna för årsmöte 


