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Ansvarig utgivare Stefan Persson. 

Redaktionen har bestått av Stefan Persson och Per-Erik Modd. 

 

Bidrag till Kretsbladet skickas till: 

Stefan Persson 

Långgatan 44A 

828 33 Edsbyn 

stefan.persson@naturskyddsforeningen.se 

 

 

Manusstopp för nästa Kretsblad är den 25 April 

 

 
 

Vill du aktivt delta i miljöarbetet där du bor och träffa nya  

människor som delar ditt intresse för natur och miljö. 

Hör av dig till din lokala krets! 

 

Naturskyddsföreningen Bollnäs 

Sekr: Per-Erik Modd, tel. 0278-260 89 

pemodd@telia.com 

 

Naturskyddsföreningen Hanebo 

Ordf: Kent Westlund, tel. 070-350 19 92 

kent.t.westlund@telia.com 

 

Naturskyddsföreningen Voxnadalen 

Ordf: Stefan Persson, 070-55 22 162 

voxnadalen@naturskyddsforeningen.se 

 

Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Ordf: Denise Fahlander 070 646 10 42 

kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

www.gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se 

Tänk på att betala medlemsavgiften i tid annars blir ni inte med 

vid utskriften av adressetiketter och blir utan tidning. 

Hör av dig vid adressändring! 
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Bli Medlem! 
 

Medlemskap 24 kr /mån (autogiro) eller  295 kr /år  
Familjemedlemskap 30kr /mån (autogiro) eller  365 kr /år  

Ungdomsmedlemskap för  dig som är  25 år  eller  yngre  

16 kr/ mån (autogiro) eller 195 kr/år 
Bli även medlem i Fältbiologerna utan extra kostnad  

(gäller för ungdomsmedlemskap) 

www.naturskyddsforeningen.se 

Regionala kansliet 
 

 

 

 

 

 

 

 
 På kansli Gävle-Dala arbetar Lillian Lundin Stöt med att samordna ar-

betet för länsförbunden i Gävleborg och Dalarna. Kristina Persson är 

hennes medhjälpare. Välkommen att höra av dig med tips, frågor och 

funderingar! Kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 

Ge förslag till miljöpriser!  
Vem tycker du gjort sig förtjänt av Naturskyddsföreningens regionala miljöpriser? Ge 

dina förslag på någon/några som gjort något bra för natur och miljö i Gävleborg senast 

29 februari, till reg. Kansliet eller i formuläret på vår hemsida. Gävleborg vill även ha 

motioner till länsstämman. 
 

Meddela din e-postadress  
Du som är medlem i Gävleborg kan bli uppringd av en volontär som frågar efter din e-

postadress. Du kan också själv meddela din gällande e-postadress på  

medlem@naturskyddsforeningen.se,  

via www.naturkontakt.se eller ringa 08-702 65 00, medlems- och givarservice. 

 

Frågor?  

Kontakta kansliet: kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
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Vi söker Natursnoksledare! 
 

Varför snoka i naturen med Naturskyddsföreningen? 
 
Det finns mycket spännande i naturen! I Natursnokarna upptäcker barn och deras 

vuxna naturen tillsammans. Dels för att det är så kul, dels 

för att det får oss att må bra. Men också för att vi ska lära 

känna och förstå mer om naturen.  

Forskning visar också att både barn och vuxna blir fris-

kare och mindre stressade av att vara i naturen. Vi minns 

och lär oss bättre när vi använder både kroppen och sin-

nena, och barn får bättre motorik och deras koncentration 

och kreativitet ökar. Och det är ju inte så dumt, när det 

samtidigt är kul! 

Vem kan snoka? 
Alla! Alla barn mellan 2-12 år som har med sig en vuxen och är medlemmar i 

Naturskyddsföreningen är välkomna. Det kan vara pappa, mormor, farbror, gud-

mor eller snälla granntanten.  

 

Hur snokar vi? 
Vi kollar till exempel in vad som händer i en stubbe, följer djurens spår i snön, 

håller småkrypsrace, spanar in fladdermöss och småfåglar. Vi testar om vi kan 

hoppa längre än en hare och om vi kan känna igen olika knoppar på träden. Och 

vi fikar runt många eldar. Aktiviteterna varierar beroende på årstid, vilken ålder 

det är på barnen och vilka intressen Snokgruppen och ledarna har.   

 

Så här kan ett år se ut: 
Vår: Fladdemusspaning, lyssna på ugglor  i skymningen och kolla knoppar .  

Sommar: Håva småkryp i vatten och bygga bi-hotell. Vilka växter kan man 

äta? 

Höst: Måla av hösten, svampspaning och sagoeld. 

Vinter: Sover  allt på vintern? Gissa bajset och göra djurgranar . 

 
Hör av dig/er till respektive krets om ni är intresserade så hjälper vi er att 
komma igång, el till kansliet. kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se 
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Naturskyddsföreningen Bollnäs 
 

 

Årsmöte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÖNDAG 20/3 
 

 

 Årsmötet hålls på Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs på Långgatan 26 kl. 

18.00.  

 

Vi kommer att ha en bildvisning efter mötet, men mer information om den 

kommer att finnas på vår hemsida.  

 

Medlemmar och icke medlemmar är välkomna.  

 

 Vi bjuder på fika! 

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 
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ONSDAG 4/5         STÄDKVÄLL VID NF HANEBOS STUGA PÅ KÖLBER-

GET. Efter  städningen fikar  vi och beskådar  den vackra  

utsikten över Myckelängarna, med lite tur kanske 

vi får höra årets första gök. 

 Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 18:00.  

 Ta med fika! 

  Kent 0278 650919 / 0703501992 

Aktiviteter 

 
SÖNDAG 21/2 VARGSPÅRNING 

 Gävleborgs Naturbevakare Sone Persson visar oss hur 
 man spårar varg bla. 

 Ring el kolla hemsidan för mer info närmare. 
 Samling på Norra Torget kl 10.00 

 Kontakt Hans Jonsson 0271-226 68. 070-367 27 09 

 

MÅNDAG 22/2 GRILLKVÄLL I STUGUBACKEN. 

 Vi grillar och fikar i fullmånens sken. 

 Med lite tur kan vi få höra några spännande läten  

 från naturen. Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 18:00.  

  Ta med fika och något att grilla! 

  Kent 0278 650919 / 0703501992 

  OBS! Vid dåligt väder ställer vi in! 

 

SÖNDAG 15/5         UTFLYKT TILL IDBÄCKEN. 

Vi kollar på det fina området runt Idbäcken tills. med  

Rolf Lundqvist. Vi träffas vid badet i Svabensverk Kl: 10.00. 

Samåkning från Flaxnan ca 09.20. Norra torget Edsbyn Kl 09.00.  

Ta med fika! 

 Kontakt Maths: 070 566 01 68 
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Naturskyddsföreningen Hanebo 

 
Årsmöte! 

 
 
 

 

 

 

 

 

ONSDAG 2/3  

 
 

 

Årsmötet hålls i Lötens Bygdegård, Kilafors   

Kl. 19.00  börjar årsmötesförhandlingarna. 

Ca. 19:30 allmän pratstund med kaffe/ te med dopp. 

Programmet efter fikat ej fastställt. Vi återkommer! 

Alla välkomna, även icke medlemmar. 

 

Kontakt: Kent Westlund tel. 070-350 19 92 

kent.t.westlund@telia.com 

 

 

VÄLKOMNA! 
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VÅRA ARRANGEMANG ÄR TILL FÖR ALLA!!! 

Du måste inte ha tillgång till bil för  att delta i våra utflykter .  

Kom till ”samåkningplatsen” eller  ring till den som står  som  

kontaktperson under programpunkten, så hjälps vi åt att fixa det. 

Ta gärna med vänner och bekanta, man behöver inte vara medlem. 

Ni är också alltid välkomna att höra av er med idéer och önskemål 

på aktiviteter till oss i kretsarna. 

VÄLKOMNA ALLIHOPA!! 

SÖNDAG 15/5  FÅGLAR VID SÄSSMANOMRÅDET 

Samling vid reningsverket i Edsbyn kl. 06.30. Samåkning    
från Statoil i Bollnäs kl. 05.55.  
Per-Erik. Tel. 073-055 31 90. Samarrangemang med 
BFK. Ledare. Rebecka Jonpers, Bollnäs Fågelklubb. 

  

SÖNDAG 29/5  VÅRUTFLYKT TILL SÅGTJÄRN OCH GULLGRUVA 

  Vi besöker Plans stuga och förundras över hans träskulpturer. 

  På hemvägen stannar vi i Gullgruva och tar en promenad i försom-

margrönskan. Kl 14:00 träffas vi på parkeringen vid ICA i 

 Kilafors för samåkning. Ta med fika! 

 Har du frågor? Ring Kent tel. 0278 650919 / 070 3501992 

SÖNDAG 5/6  NATURNATTEN 

       Vi hänvisar till hemsidorna och GD-Natur för    

 mer info ang. detta evenemang. 

LÖRDAG 21/5  Hans Lidman Sällskapets Vårvandring 
 Vi vandrar från dalstråket vid Stenatjärnarna med speciella 
 naturobjekt upp till fäbodmiljön vid Träckesbo, där vall del 
 ägaren och kulturbevararen Roger Persson guidar. Samling 
 11.00 vid Södra Torget i Edsbyn, medtag fika! 
 Maths Östberg, 070-566 01 68 
 Samarrangemang med Voxnadalens NF 



9 

 

Naturskyddsföreningen Voxnadalen 

 
Årsmöte! 

                                                                                                                                                                 

 

          Foto: helsingebilder.nu 

 

Tisdag 22/3 

Norra Skolan, Edsbyn Kl: 18.30  

 

Vi håller vår årliga stämma med sedvanliga stämmoförhandlingar. 

Sedan kommer Kent Backeby Alfta-Edsbyns Fotoklubb att visa bilder  

Medlemmar och ej medlemmar välkommna! 

Vi bjuder på fika! 

 
Kontakt Stefan: 0705522162  

voxnadalen@naturskyddsforeningen.se 
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Länsstämma! 

 

 

 

 

 

Voxnadalens Naturskyddsförening står värd för 2016 års Läns-

stämma som hålls den 23/4 vid Gläntans kursgård i Mållångstad. 

 

Fika kommer finnas från Kl: 09.30 

 

Ca 12-13.00 serveras vegetarisk lunch. 

 

Vi återkommer på hemsidan med mer information och vad för 

aktiviteter som bjuds och anmälan. 

 

 

Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka före-

ningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande. 

Alla motioner (som inkommit senast den 1 Mars) bereds av Länsför-

bundsstyrelsen och tas upp på länsstämman som sedan fattar beslut. 

Dina förslag och synpunkter kommer att diskuteras i föreningen och 

tas upp till beslut på stämman. 

 

http://gavleborg-lan.naturskyddsforeningen.se/2015/01/10/

motionera-nu/ 

 

Välkomna! 
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Ägodela 
 

Årets bok 2016 
Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, 

låna, ge bort, byta eller köper begagnat. Det är ett 

fenomen som går under många olika benämningar. 

Vi kallar det för ägodela. 

Mer tillgång, mindre ägande 

Årets bok från Naturskyddsföreningen är full av inspiration och hand-

lar om en viktig konsumtionsrevolution - där alla kan vara med. Att äga 

mängder av saker som inte används, uppfattas i allt mindre utsträck-

ning som status utan ses istället som onödigt slöseri med jordens resur-

ser. 

Allt fler väljer alltså bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge 

bort, byta - eller köper begagnat. Det är ett fenomen som har många 

olika namn - vi kallar det att ägodela. Grundprincipen är att det är till-

gången som är det väsentliga, inte själva ägandet. Vi går från privat 

ägande till att dela på tillgångar. Vi lånar, byter, hyr, köper second-

hand och delar istället för att köpa nytt - och sparar på så sätt på mil-

jön. Det är i alla fall idén. Men vad innebär en sådan konsumentrevolut-

ion i praktiken? Hur tar vi vara på den potential som finns? Och vad 

ska man tänka på när man börjar ägodela? I olika temakapitel tar fors-

kare, journalister och entreprenörer upp frågeställningar, nya former 

av samarbeten och hur vi kan förhålla oss till utvecklingen.  

Skaffa denna solskenshistoria i dag! 

 
Köp boken idag för endast 199 kr (medlemspris) eller 259 kr ordinarie pris.  

Beställ på: Naturskyddsföreningen.se 
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B 
 

Avsändare: 

Studiefrämjandet 

Långgatan 26  

821 43 Bollnäs  

-----------------------------------------------------------------------------------                       
 

         

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om våra cirklar och arrangemang på vår hemsida 

www.studieframjandet.se eller ring och beställ studieprogram. 

Kontakta oss för upplysningar och anmälan. 

Tel 0278-24070  E-post bollnas@studieframjandet.se 

mycket mer att längta till…….  

*  Måla 

*  Mindfulness 

*  Finnskogen och  

    skogsfinnarna 

*  Ekologisk odling  

*  Hundcirklar 

*  ”Byahjälpen” hur vi 

    blir mindre sårbara vid 

    olika kriser 

*  Må-Bra cirklar 

*  Kamratcirkel eget 

    eget intresse/ämne 

*  Ekologisk fiskevård 

*  Anhörigcirklar, 

    ungdomar med  

    drogproblem 

*  Att gå med slagruta 

*  Hantera digitala bilder 

*  Släktforskning 

*  Musikgrupper           

*  Musikgrupper 

*  Café Planet 

*  Jägarskolan 

Ett urval av våra cirklar 

http://www.studieframjandet.se/
mailto:bollnas@studieframjandet.se

