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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@naturskyddsforeningen.se 
 
Omslaget: Naturreservatet Skatön, Hälsingland. 
Foto: Johnny Eng 
 
Manusstopp för nästa Kretsblad är den 23 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 
Ordf: Torbjörn Alsing, tel. 070-373 58 18  
torbjorn.alsing@telia.com  
          
Naturskyddsföreningen Hanebo 
Ordf: Kent Westlund, tel. 070-350 19 92 
kent.t.westlund@telia.com 
 
Naturskyddsföreningen Söderhamn 
Ordf: Christina Åström, 070-202 47 32  
christina.astrom51@gmail.com. 
 
Naturskyddsföreningen Voxnadalen 
Ordf: Stefan Persson, 070-55 22 162 
voxnadalen@naturskyddsforeningen.se 
 
Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Ordf: Stig Hammarsten, 070-588 52 43 
stig.hammarsten@bredband.net  

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! 

mailto:christina.astrom51@gmail.com
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B46705885243&hl=sv&authuser=0
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Naturskyddsföreningen Bollnäs 
 

Årsmöte! 
 

                    
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 SÖNDAG 17/3 
 

      Studiefrämjandet i Bollnäs, Långgatan 26, kl. 18.00. 
 

  Efter årsmötet kl. 18.30 visar Mattias Degervall bilder och 
        berättar från en resa till Svalbard. Medlemmar och icke  

        medlemmar är välkomna. 
 

Vi bjuder på fika! 
 
 

                                     

 
 

 

Svalbard, Foto: Mattias Degervall 

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 
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Voxnadalens Naturskyddsförening  
 

Årsmöte! 

 
 
 
 
 

 
 
 www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 

Vi håller vårt årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.  
Efter mötet Föredrag av Sara Wennerqvist, www.wildnordic.se 

 
Lev Ditt Mål 

 
Som 15-åring bestämde jag mig för att aldrig ha ett tråkigt jobb. 

I dag börjar jag närma mig 50 och har lyckats hålla mitt löfte - dock 
inte utan barriärer och flera fattiga år. 

Målet att ägna mig åt djur och natur har uppnåtts och idag består 
mitt liv av den mix jag eftersträvade. 

Som späckhuggarguide, reseguide på Svalbard, inventerare av valar 
för norska staten, rovdjursinformatör, naturskribent, björnletare och 

naturfotograf finns många upplevelser och berättelser i bagaget. 
Föredraget avslutas med en intressant och rolig aktivitet inne-

hållande Gissa bajset, kranier, ben, pälsar och spårstämplar från 
vilda svenska djur. 

 
IOGT-NTO lokalen Alfta 19/3 kl: 18.30. 

 
Fika! 
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Aktiviteter  
ONSDAG 20/2  KVÄLLSUTFLYKT TILL STORBERGET, TÖNSEN. 
 Med lite tur får vi höra ugglor och varg  
 Vi grillar korv och fikar i fullmånens sken (supermåne). 
 Samåkning från ICA 19:00. 
 Vid dåligt väder ställer vi in utflykten. 
 Kent  tel. 0703501992  

FREDAG 1/3  UGGLESPANING 
  Vi åker ut för att lyssna efter ugglor.  

Samåkning från Norra torget, Edsbyn kl: 20.00.  
Har du frågor? Ring Hans Jonsson tel. 070-367 27 09.  

TORSDAG 7/3 ? UGGLEKVÄLL 
   OBS: Preliminärt datum.  
   Ugglekväll tillsammans med fågelklubben i Söderhamn.  
   För definitivt datum se fågel klubbens hemsida   
   www.silvertarna.se/ och nästa num mer av Gävle- 
   Dala natur i början av februari. 

TISDAG 7/5         STÄDKVÄLL VID NF HANEBOS STUGA PÅ KÖLBERGET  
  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  tel. 0703501992 

LÖRDAG 18/5 FAGNING AV ÄNGEN I STUGUBACKEN 
  Vi städar och stängslar ängen inför fårens ankomst. 
  Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 10:00. 
  Ta med fika! 
                   Kent  tel. 0703501992 

TORSDAG 25/4 MILJÖFIKA 
   Miljöfika på biblioteket i Söderhamn kl 18.00 i samarbete 
   med Jenny Eriksson. 

LÖRDAG 30/3         EARTH HOUR  
   I samarbete med bl a Söderhamns kommun, Södra  
   Norrlands OmställningsCentrum och Norrtullkyrkan. 
   Norrtullskyrkan kl 20.00 

http://www.silvertarna.se/
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Naturskyddsföreningen Hanebo 
 

Årsmöte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 7/3 

 
 

Årsmötet hålls i Lötens Bygdegård, Kilafors   
Kl. 19.00  börjar årsmötesförhandlingarna. 

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

 
Alla välkomna, även icke medlemmar! 

Kent: tel. 0703501992  
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Naturskyddsföreningen Söderhamn 
 

Årsmöte! 
 
 

Tisdag 12 mars kl 18:30 på Studiefrämjandet. 
 
 
Alla är välkomna att delta på Naturskyddsföreningens årsmöte.  
Bosse Forsling inleder med bildvisning. Han visar foton från några av 
sina smultronställen i Söderhamns kommun.  
Därefter bjuder vi på fika innan regelrätta årsmötesförhandlingar tar vid. 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemmar i Naturskyddsföreningen får lämna motion, förslag, till sty-
relsen, som kan handla om synpunkter på föreningsverksamheten i Sö-
derhamn. Motioner skall vara skriftliga och inlämnade senast den 12/2 
Skickas till Naturskyddsföreningen i Söderhamn, c/o Christina Åström, 
Ellne 848, 826 61 Söderala, eller christina.astrom51@gmail.com.                                                  
 

Hjärtligt välkomna till en trevlig kväll! 

Foto: Monica Svensson 

www.soderhamn.naturskyddsforeningen.se 
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Foto: Johnny Eng 

Klädbytardag! 
 

LÖRDAG 6 APRIL 
 

Naturskyddsföreningen i Söderhamn bjuder in till klädbytardag på  
studiefrämjandet i Söderhamn. 

Kl 9-12.  
Inlämning av hela och rena kläder. För varje godkänt inlämnat 
plagg får man en bricka. 

Kl 13-17. 
Från klockan 13 kommer man tillbaka och kan byta till sig ett an-
nat plagg för varje bricka. Klädbytardagen avslutas klockan 17.  

Fika kan finnas att köpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: https://naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-storsta-kladbytardag 
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Café planet! 
 

Under våren bjuder vi tillsammans med Studiefrämjandet in till 
tre föreläsningar och samtal om hållbarhet. Första kvällen hand-
lar om solceller, missa inte den!  
 
Datumen är ännu inte fastställda. Mer information kommer på 
vår egen och Studiefrämjandets hemsida samt affischer inför 
varje tillfälle, under namnet Café planet. 
 

   www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Bollnäs fågelklubb arrangerar i samarbete med Voxnadalens NF 
aktiviteter i Sässman området. 
 
4 Maj  Fågeltornskampen 
 
12 Maj Fåglar vid Sässman,  
 
22 September Rovfågelspaning vid Sässman. 
 
Mer information ang tider mm kommer ut på respektive för-
enings hemsidor samt sociala medier. 

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

Naturnatten 5 Juni 
 Söderhamn  Samling vid Ålsjöparkeringen kl 21. Ta på er ordent-
ligt med kläder och bra på fötterna, samt fika förstås!  
Vi vet ännu inte vart vi styr kosan denna gång men  
Ålsjöparkeringen är en bra samlingsplats. 
Cristina Åström Tel:  070-202 47 32  

Edsbyn Vi vet ännu inte var vi ska göra så håll utkik på hemsida 
och sociala medier! 
www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 
https://facebook.com/naturskyddsforeningen.voxnadalen/ 
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Aktiviteter 
LÖRDAG 25/5 BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG 
  Biologiska mångfaldens dag är den 22 maj, men vi  
  väljer att fira den 25 maj som är en lördag. Vilken  
  plats är bättre än Ålsjön att titta på biologisk mång 
  fald? Därför samlas vi kl 10 på Ålsjöparkeringen och  
  tittar på den fantastiska mångfald som detta område  
  har att erbjuda. Där finns så mycket olika arter att får  
  vi hjälpas åt med kunskapen om det vi hittar!  

SÖNDAG 2/6 UTFLYKT TILL NORSÄNGESUDDEN 
En försommar promenad efter Bergvikens N. strand  
ut till udden med en ca 200 år gammal skog som nu är 
nyckelbiotop. 
Vi träffas vid ICA parkeringen för samåkning 10:00 
Kent 070 3501992 

LÖRDAG 15/6 UTFLYKT TILL SKIDTJÄRNSBERGET  
Denna gång tar Bosse Forsling oss med till Skidtjärns 
bergets naturreservat. Naturreservatet omfattar ett 
mindre skogsområde på storblockig mark. Här växer 
en äldre lövrik barrblandskog av främst gran, tall, björk 
och asp. Det ligger söder om Älgnäs vid Skidtjärnen. 
Det finns inga stigar så man får räkna med lite utma-
ningar för vandringen.  
Samåkning från Resecentrum Söderhamn klockan 10.  

  Studiecirkel ”Hållbart liv” 
Naturskyddsföreningen Söderhamn har en studiecirkel/
öppna diskussionsmöten en gång i månaden om 
”Hållbart liv”. Vi träffas andra tisdagen i månaden  
klockan 19 på Studiefrämjandet i Söderhamn. Vårens 
möten blir den 12 februari, 9 april och 14 maj. Vi har up-
pehåll för årsmöte den 12 mars.  
 
För information.  

För detaljerat program titta också i Gävle-Dala Natur som kommer inbladat i tidningen 
Sveriges Natur som alla medlemmar får. Den ges ut oftare och kan ha uppdaterad  
information om programmet. Om alla också meddelar sin mejladress till Naturskydds-
föreningens riksorganisation så kommer direkt information från Naturskyddsföreningen 
i Söderhamn medlem@naturskyddsforeningen.se   

mailto:medlem@naturskyddsforeningen.se
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Läsarbilder 

En bild från Skatön tagen av 
Johnny Eng. 

Det står inte på förrän det 
är dags för lamning igen. 
Bilden är tagen av Stefan 
Persson. 

Hylströmmen i vinter-
skrud. Bilden är tagen av 
Kent Backeby. 

Skicka gärna in bilder och  
reportage från utflykter tex. Som 
vi kan ha med i tidningen! 
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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/halsingland  

 
Kontakta oss för upplysningar och anmälan. 

 
Tel 0278-24070, bollnas@studieframjandet.se 

 
Tel 0270-17960, soderhamn@studieframjandet.se 

mycket mer att längta till…….  

*  Måla 
*  Ekologisk odling  
*  Hundcirklar med brukshund-
klubben och kennelklubben 
*  Kamratcirkel eget 
    eget intresse/ämne 
*  Förarbevis Terränghjuling                  
(Ljusdal) 

*  Ekologisk fiskevård 
*  Släktforskning på distans 
*  Musikgrupper 
*  Spela in i vår studio           
*  Café Planet 
*  Jägarskolan,Traditionell 
*  Jägarskolan, Intensiv 

Ett urval av våra cirklar 

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

