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Voxnadalens Naturskyddsförening är en ideell och obunden förening
såväl politiskt som religiöst.
Föreningen vill sprida kunskap om natur och miljö-frågor. Det gör vi
genom utflykter och föreläsningar.

Vår målsättning är att:
➢ bevara och bevaka de naturresurser som ännu finns kvar i
Voxnadalen
➢ påverka våra politiker i miljö och naturvårdsärenden
➢ informera våra medlemmar och allmänheten i miljö och
naturvård
➢ stimulera – väcka intresse – för studier i miljövård och natur
➢ motverka att växt- och djurarter utrotas
➢ stimulera till hushållning och återvinning av resurser
➢ stimulera ekologiskt tänkande
Vi gör bl a följande:
➢
➢
➢
➢
➢

vi lär dig hitta till naturområden i och utanför kommunen
vi ordnar längre utflykter
vi påverkar genom T.ex. Handla miljövänligt, Klädbytardag
vi ordnar studiecirklar
vi bevakar och söker påverka kommunens markanvändning och
byggplaner
➢ vi arrangerar föredrag och innekvällar med gemenskap

Planerade Aktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ugglekväll. 17/3
Kretsstämma. Seth Nilsson visar bilder. 21/3
Länsstämma i Gysinge 29/4. (Anmälan)
Blomstervandring. Plats och tid kommer senare.
Fåglar vid Sässman sam arr BFK. 14/5.
Utflykt till Vargtjärnshällan. 27/5.
Int Biosfärdagen. Evenemang i Ekopark Grytaberg 2-3/6 mer info
via hemsida.
Naturnatten vid Hylströmmen med Jan Hedman. Kolbullar. Sam arr
med Rättvikskretsen 5/6.
Vargjägarens koja. 11/6.
Liekurs och slåtter i Vittsjön 13/8 Kl. 9.30 Roger Persson visar hur
man slåttar med Lie och sedan hjälps vi åt att slå ängarna.
Handla miljövänligt v.40: Utställning på Bibliotek och informera i
matbutiker etc.

Vi kommer inte att annonsera i lokaltidningar under 2017, vi hänvisar till
hemsida, facebook och affischering vid Ica. Detta beror helt på ekonomin
i föreningen.
Vi vill jobba mer aktivt både på bredden och på djupet. Vi vill ha fler
aktiva och fler deltagare på våra aktiviteter. Våra aktiviteter är öppna för
alla och kostnadsfria. Alla medlemmar är förstås även välkomna på våra
styrelsemöten (normalt ca var fjärde vecka).
I övrigt arbetar vi med aktuella frågor kring natur och miljö. Vi bevakar
t.ex. frågor kring vindkraft, kommunens miljöarbete och
exploatering/avverkningar i skyddsvärda områden m.m.
Vi har en representant i styrgruppen för Biosfärkandidat Voxnadalen, som
vi kommer arbeta mer aktivt med under 2017.

Vi vill utveckla oss vad gäller barn- och familjeverksamhet. Vi söker
ledare för Natursnokarna. Vi fortsätter jobba mer med giftfri miljö och
miljösmart konsumtion. Operation giftfri förskola vill vi jobba mer med
samt i projektet Skogen som klassrum. Vi driver en fågelmatning i
naturområdet Beck i Edsbyn där tex. Skolor kan studera fåglar! Maten
sponsras till stor del av Granngården!
Vi kan arbeta mer i form studiecirklar. Klimat, vindkraft, rovdjur och
Signalarter är exempel på teman vi kan jobba med.
Vi svarar vid behov på remisser och liknande. Vi ordnar aktiviteter
löpande. Vi fortsätter vårt samarbete med Studiefrämjandet och Dalarnas
kretsar för att hitta olika samarbeten och kontaktvägar.
Vi samarbetar med Hanebo och Bollnäs för att stärka bevakningen av
miljöarbetet i södra hälsingland och utgivningen av Kretsbladet som delas
ut två gånger/år.
Under 2017 vill vi fortsätta utveckla vår profilering och kontaktinformation på nätet. Vi har t.ex. en aktiv facebooksida
(www.facebook.com/naturskyddsforeningen.voxnadalen) och en hemsida
(www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se) med evenemangs-kalender.
Föreningens officiella e-postadress är,
voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
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