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Verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsen blickar tillbaka på ett trevligt år där vi jobbat vidare med uppskattade aktiviteter och 

andra uppgifter.  

 

Den 24 Februari var det föreläsning av Göran Rönning i Bollnäs. Ett samarrangemang med 

Naturskyddsföreningarna Bollnäs, Hanebo, voxnadalen och Bollnäs fågelklubb samt 

Studiefrämjandet. Det var en välbesökt föreläsning med fina bilder och läten av tjäder. 

Vi var 3s tycken från Voxnadalen. 

19 Mars hade vi vårt årsmöte. Ett välbesökt möte som leddes av Pelle Geholm, som även var 

kvällens bild/filmvisare och berättare! 

16 Maj var det blomstervandring hemma hos Bo Henriksson, det drog ett 15-tal besökare bla 

några från Alfta-Edsbyn Fotoklubb. En av gästerna är medlem i Haninge Naturskydds-

förening. 

19 Maj Vårutflykt i Svabensverk. Vi var tio som ville ut i vårmarkerna, vandringen började i 

gammelskogen på Värberget. Sedan fortsatte vi på iordning gjorda cykelstigar, påpassligt nog 

så hade en del vindfällen lagt sig över nya leden. Leden vindlade sig fram med fågelsång och 

historiens vingslag i luften när vi närmade oss Gäddviksbo (f.d fäbod och vallvaktarställe). Vi 

tackar Maths för en trevlig och intressant utflykt. 

1 Juni Nattsångare, Samarrangemang med Bollnäs Fågelklubb. Denna aktivitet regnade tyvärr 

bort. 

29 Juni Utflykt till Grossjöberget med guidning av Åke Englund. En dag som bjöd på 

strålande väder och mycket naturupplevelse. Vi var ett gäng på 6 st från Naturskydds-

föreningarna Hanebo/Bollnäs och Voxnadalen. Väldigt kul att det var representanter från alla 

kretsar i vårt område. 

11 Augusti Slåtter vid Vittsjön. Regnade också bort, så ängen slogs 23 augusti istället.  

19 Augusti Studiebesök på Svenska Fönster. 8 deltagare. Efter en intressant genomgång av 

miljösamordnare Siv Olars om bla deras miljöarbete och svanenmärkning,så fick vi se 

fabriken och en del av produktionen. 

7 September Trivseldag med bärplockning. En dag som tillbringades vid Pelle Geholms stuga 

i Häftasen. Vi plockade bär till förmån för föreningen. Vi fick ihop nästan 20 kg. Men en 

trevlig dag med naturupplevelser blev det! Vi var 5 stycken som deltog. 

15 Sept Utflykt till mossbohällarna. Ett fint hällmarksområde som vi fick möjlighet att besöka 

med guidning av Maths Östberg. Vi var 5 st. 

23 september Styrelsen gjorde ett studiebesök till Woxna Graphite. Det var intressant. Vi fick 

veta mycket vad den nya ägaren gör för att städa upp efter den förra ägaren.   

25 september Vindkraftmöte i Furudal. Inbjudan av Rättviks naturskyddsförening. 2 från oss 

deltog.  
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6 Oktober Utflykt till Vargtjärnshällan. En sent insatt utflykt som endast annonserades via 

digitala medier. Maths Östberg visade oss de av istiden formade förkastningssprickor mm i 

området runt Vargtjärn. En skön och trevlig dag med fina naturupplevelser av bla Havsörn.  

Efter Vargtjärn besökte vi ett område som en av våra medlemmar avsatt till naturvård enligt 

kometprojektet. 

 

Under miljövänliga veckan stod vi på Ica och informerade om miljösmart mat. Vi hade även 

utställningar på biblioteken.  

 

Vi har jobbat vidare med att utveckla föreningen genom att bilda en facebookgrupp och fått 

en ny hemsida! Styrelsen har svarat på remisser om vindkraft Bla. Vi har jobbat aktivt med att 

sätta oss in i projektet för planerade vindkraftsparker Hälsingeskogen och Ejeheden. Och vi 

vill gärna fortsätta att uppmärksamma dessa frågor. 

Vi har svarat på remisser bl.a angående Länets miljömål. Vi bevakar bildandet av 

biosfärsområde vid Sässman och friluftsområdet Bäck. 

Vi har anslutit oss till Retoy som går ut på att byta leksaker. Detta har varit mycket lyckat och 

detta vill vi fortsätta att utveckla.  

Vi har haft nio protokollförda möten och ytterligare 1 angående remisser. Antal medlemmar 

2013 var 214 stycken, en ökning med 12 st!! Jättebra! 

 

För styrelsen i Voxnadalens naturskyddsförening 
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