Naturskyddsföreningen
Bollnäs Hanebo Voxnadalen

Kretsbladet
Vinter & Vår 2017

Ge oss kraft
att förändra
Pg 90 1909-2

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 24 April
Omslagsbild: Slåtterlada. Foto: Stefan Persson

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!

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
Ordf: Torbjörn Alsing, tel. 0278-300 19.
torbjorn.alsing@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
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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
28 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 epostadress. 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

Bli Medlem!
Medlemskap 24 kr /mån (autogir o) eller 295 kr /år

Familjemedlemskap 30kr /mån (autogir o) eller 365 kr /år
Ungdomsmedlemskap för dig som är 25 år eller yngr e
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 arbetet 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
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN BOLLNÄS
Årsmöte!

SÖNDAG 19/3
Studiefrämjandet i Bollnäs, Långgatan 26 kl. 18.00.
Efter årsmötet kl. 18.30 visar Leif Modéer bilder och berättar från en
resa till Tanzania. Medlemmar och icke medlemmar är välkomna.
Vi bjuder på fika!

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se
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Aktiviteter
FREDAG 17/3

UGGLEKVÄLL
Vi åker ut och lyssnar efter ugglor.
Samling på Norra Torget kl 20.00
Kontakt: Hans Jonsson 0271-226 68. 070-367 27 09

SÖNDAG 23/4

VÅRUTFLYKT TILL TÖNNÅNGER OCH VÄSTBY
Vi åker först för att beskåda ett stort flyttblock och
om tiden med ger till naturskog vid Draggan.
Bosse Forsling guidar.
Kl 09:00 tr äffas vi på parkeringen vid ICA i
Kilafors och 09:20 vid Skogs kyrka för samåkning.
Ta med fika!
Har du frågor? Ring Kent tel. 070 3501992

ONSDAG 3/5

STÄDKVÄLL VID NF HANEBOS STUGA PÅ KÖLBERGET
Efter städningen fikar vi och beskådar den vackra utsikten över
Myckelängarna. Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning
18:00. Ta med fika!
Kent 0703501992

LÖRDAG 13/5

SKOGSUTFLYKT TILL WALLENBERGSKOGEN

Vi besöker ett skogsområde på Bollnäs Finnskog.
Ta med fika. Möjlighet finns för korvgrillning.
Samåkning från parkeringen vid Bollnäs Sporthall kl. 10.00.

Kontakt. Torbjörn Alsing, 070-373 58 18.
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Hylströmmen

Foto: Stefan Persson

Hylströmmen är Sveriges största obundna fors söder om fjällkedjan.
Ett 12 mil långt pärlband där Hylströmmen gnistrar extra starkt.
Hylströmmen är vildast, vackrast och störst i södra Norrland med
sina 23 fallmeter. Slå dig ner på hällarna och se skådespelet, stå på
hängbron och sveps in i forsens dån.
Voxnan rinner upp i Härjedalen där siksjön, helt nära gränsen mot
Ljusdal är älvens källsjö. Älven är en utpräglad skogsälv med en
liten sjöandel och förhållandevis brant fallinje. Voxnans i stort sett
opåverkade 123 kilometer långa lopp från siksjön till Vallhaga, hör
till de ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla objekten i länet.
Under ca 100 år, fram till 1960 var Voxnan en viktig flottled. Talrika spår finns kvar efter denna epok, t ex stenkistor, sten ledare och
rester efter länsor och spel.
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Foto: Stefan Persson

Voxnans naturvärden är höga. Variationen av naturtyper är hög
med stor rikedom på fall, forsar och sel. Längs älven förekommer
ett förhållandevis stort antal sällsynta växter och djur, bland vilka
den till sin existens hotade uttern bör framhållas särskilt.

Foto: Stefan Persson
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Naturskyddsföreningen Hanebo
Årsmöte!

TISDAG 7/3

Årsmötet hålls i Lötens Bygdegård, Kilafors
Kl. 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna.
Ca. 20:00 allmän pratstund med kaffe/ te med
dopp. Programmet efter fikat ej fastställt.
Vi återkommer!
Kontakt: Kent Westlund tel. 070-350 19 92
kent.t.westlund@telia.com
VÄLKOMNA!
8

SÖNDAG 14/5

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.

LÖRDAG 27/5

UTFLYKT TILL VARGTJÄRNSHÄLLAN
Vi besöker området av förkastningssprickor. Maths Östberg
guidar. Samling 11.00 vid Finnskogsmuseet i Skräddrabo.
Samåkning från Norra torget,Edsbyn 10.15. Medtag fika!
Maths Östberg, 070-566 01 68

MÅNDAG 5/6

NATURNATTEN
Vi åker till Hylströmmen och umgås och äter kolbullar! Vi
träffs vid korsningen Norra Blommaberg kl 19.00. Samåkning
från Norra torget, Edsbyn kl 18.15. Jan Hedman Guidar från
Blommaberg! Leden är ca: 1km. VNF bjuder på kolbullar!
Kontakt: Stefan 070 55 22 162

SÖNDAG 11/6

VARGJÄGARENS KOJA
Vi besöker vargjägarens koja i anslutning till Ejehedens ekopark.
Jan Hedman guidar under dagen. Samåkning från Norra torget,
Edsbyn kl: 09.15. Korsningen Norra Blommaberg kl: 10.00.
Ta med fika!
Har du frågor? Ring Stefan tel. 070-55 22 162.

VÅRA ARRANGEMANG ÄR TILL FÖR ALLA!!!
Du måste inte ha tillgång till bil för att delta i vår a 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!!
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Naturskyddsföreningen Voxnadalen
Årsmöte!

Foto: helsingebilder.com

Tisdag 21/3
Johannesgården, Alfta Kl: 18.30
Vi håller vår årliga stämma med sedvanliga stämmoförhandlingar.
Efter mötet visar Seth Nilsson, Hudiksvall bilder från Hälsingland!
Medlemmar och ej medlemmar välkomna!
Vi bjuder på fika!
Kontakt: Stefan 0705522162
voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
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Länsstämma!

Sandvikens Naturskyddsförening står värd för 2017 års Länsstämma som hålls den 29/4 i Gysinge.
Vi återkommer på hemsidan med mer information och vad för
aktiviteter som bjuds samt anmälan.
Att skriva en motion är ett av de viktigaste sätten att påverka föreningens verksamhet och hålla föreningsdemokratin levande.
Alla motioner (som inkommit senast den 1 Mars) bereds av Länsförbundsstyrelsen 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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B
Avsändare:
Studiefrämjandet
Långgatan 26
821 43 Bollnäs

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

mycket mer att längta till…….

Ett urval av våra cirklar
*
*
*
*
*
*
*
*

Ekologisk fiskevård
Att gå med slagruta
Hantera digitala bilder
Släktforskning på distans
Musikgrupper
Musikgrupper
Café Planet
Jägarskolan, Intensiv

*
*
*
*
*
*

Måla
Mindfulness
Ekologisk odling
Hundcirklar
Må-Bra cirklar
Kamratcirkel eget
eget intresse/ämne

Läs mer om våra cirklar och arrangemang på vår hemsida
www.studieframjandet.se
Kontakta oss för upplysningar och anmälan.
Tel 0278-24070 E-post bollnas@studieframjandet.se
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