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Ansvarig utgivare Stefan Persson. 
Redaktionen har bestått av Stefan Persson och Per-Erik Modd. 
 
Bidrag till Kretsbladet skickas till: 
helsingebilder@live.se 
 
Omslaget: Blåaktiga Vitsippor. 
Foto: Kent Backeby 

 
Manusstopp för nästa Kretsblad är den 18 December 

 

 
 
 
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: Jennie Forsblom, 070-191 21 11 
Jennie.forsblom@helsingenet.com 
 
Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Ordf: Jenny Olsson, 070-292 16 36 
jenny.olsson@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! 

mailto:christina.astrom51@gmail.com
mailto:voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
Naturnatten 5 Juni 

  
Söderhamn  Samling vid Ålsjöparkeringen kl 21.00 
Vi startar med lite fågelskådning vid Ålsjön och åker sedan  
vidare till någon annan lokal. Ev avslutning med nattskärror i  
tallskogen en bit söder om Ålsjön. Tänk på att det kan bli kallt 
under natten. Varma kläder och ordentligt med fika.  
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32.  
Hans Berggren 073-059 03 63 
 
Voxnadalen I år har vi naturnatten tillsammans med  
Rättvikskretsen. Vi vandrar tillsammans till Södra Vålberget. Där 
finns en del naturvärden, fäbodställe och utsiktstorn. Det finns 
en vandringsled dit och vi försöker hålla avstånden till varandra.  
Kommer man från Rv 50 i Lamborn och åker genom Bingsjö.  
Sedan man passerat Bingsjö efter landsvägen mot Ingels – 
Rättvik samlas vi vid första avtagsvägen till vänster 18.45.  
Värdföreningen vill med tanke på pandemin inte rekommendera 
arrangerad samåkning. Medtag fika! Vid torrt väder behöver 
man inte stövlar. 
Kontakt: Maths Östberg 070-566 01 68 

 
 

Det här informationsbladet (kretsbladet) skickar föreningen 
idag till alla våra medlemmar två gånger per år. Om du hellre 
vill ha bladet via mejl så vill vi att du skickar ett mejl till  
jennie.forsblom@helsingenet.com.  
Vi har även en tanke om ett nyhetsbrev som kan skickas ut 
via mejl. I medlemsregistret finns mejladresser som några av 
er uppgett, men det finns inte till alla. Skicka den gärna till 
Jennie.  
 
Hälsningar styrelsen Voxnadalen genom Ordförande  
Jennie Forsblom. 
jennie.forsblom@helsingenet.com 
070-191 21 11 
 
 

Voxnadalen 

mailto:voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
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                Naturskyddsföreningen Bollnäs 
 

Styrelsen: 2020 
 
Ordförande: Torbjörn Alsing                         0278-300 19 
   torbjorn.alsing@telia.com         070-373 58 18 
    
Vice ordförande  Leif Modéer                  0278-66 50 87  
 leif.modeer@telia.com 
   
Sekreterare: Per-Erik Modd                           0278-260 89 
 pemodd@telia.com                    073-055 31 90 
 
Kassör: Åke Kvick                                  070-823 76 64 
 ake.kvick@akekvick.se 
 
Ledamöter: Ann Elisabeth Malmberg            070-256 52 03 
 noufaros.vallsta@gmail.com 
 
 Johnny Malmberg                  073-366 63 13 
 lj.malmberg@gmail.com 
  
 Monica Svensson                       073-539 16 31  
 monica@svamp.se 
 
                             Kjell Trosell                                070-650 76 14 
                             kjell.kurt.trosell@regiongavleborg.se 
 
Suppleanter: Cecilia Fredriksson                      070-614 74 02 
                        boomster.cecilia@gmail.com  
 
 Petra Hagelin          070-578 04 55 
 p_hagelin@hotmail.com  
     
 Susanne Olsson         070-253 43 43 
      susanneolsson66@gmail.com 
     
Valberedning: Åke Englund                               0278-491 28 
 
 Carl-Erik Zetterlund                    070-213 40 08 

 

                 
 
 

www.bollnas.naturskyddsforeningen.se 

mailto:ake.kvick@akekvick.se
mailto:noufaros.vallsta@gmail.com
mailto:lj.malmberg@gmail.com
mailto:monica@svamp.se
mailto:kjell.kurt.trosell@regiongavleborg.se
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                        Naturskyddsföreningen Hanebo 

 
 

Styrelsen 2020 
 
Årsmötet ägde rum den 7 mars i Lövlundsskolan, Kilafors.  
Gunnar Andersson var ordförande och Mona Hjort sekreterare. 
Efter årsmöte och fika berättade Olle Andersson om fäbodar i Hanebo 
 
 

Ordförande Kent Westlund                 070 3501992 
 kent.t.westlund@telia.com 

 

Vise ordförande      Vakant 
 
Sekreterare Mona Hjorth                     0702666691 
  

         Kassör Mona Fogeby                    0278 650999 
 mail@halsingeekonomi.se  
 

       Ledamöter Lena Eriksson 0709809200   
 eriks439@gmail.com                  
  
 Tord Hedberg  0727148166 

 tord.hedberg@helsingenet.com 
 
  

Suppleant Hugo Forsberg                    0705254462 
 hugo.forsberg40@gmail.com 

 
  
 

  
 

Valberedning Gunnar Andersson              0278 657031 

 
 

www.hanebo.naturskyddsforeningen.se 

mailto:Kent.t.westlund@telia.com
mailto:mail@halsingeekonomi.se
mailto:tord.hedberg@helsingenet.com
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Söderhamns Naturskyddsförening  

 
Styrelsen 2020 

 
 

Ordförande:    Christina Åström                              0270-28 61 51    
christina.astrom51@gmail.com          070-202 47 32 

       
Vice ordförande:   Hans Berggren                                  0270-28 60 98   
 hans.berggren48@gmail.com             073-059 03 63  
 
Sekreterare:              Ulrika Hännestrand                              0270-175 09                                           

ulrika_hannestrand@hotmail.com       076-806 25 20    
 
Kassör:             Åsa Lang                                              072-200 31 61   

asa@deversify.com                              076-839 34 80    
 
Ledamöter:  Sara Bodlund                                         070-544 43 21 
 sara_bodlund@hotmail.com      
 
 Erika Klang-Westin                              0270-302 30   
 erika.klang-westin@soderhamn.se       073-274 62 18 
       
  Lena Nordström                                 070-327 44 47   
 nordstromlena54@gmail.com  

 
 Gunnar Andersson                      070-6514017                              

   gunnar.kilsbo@gmail.com 
   
  Amanda Öhr                        073-6320955 
  amanda.ohr@gmail.com 

 
     
Handla miljövänligt-ansvarig: Ulrika Hännestrand      
 
 
Valberedning:   Hans-Jörgen Alsing                                073-048 01 16  
  
                                  Erna-Britt Nordström                             070-3950127  

 
 
 
 

www.soderhamn.naturskyddsforeningen.se 

mailto:nordstromlena54@gmail.com
mailto:gunnar.kilsbo@gmail.com
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Voxnadalens Naturskyddsförening  

 
Styrelsen 2020 

 
Ordförande:  Jennie Forsblom, Edsbyn          
 jennie.forsblom@helsingenet.com   070-191 21 11 
  
Sekreterare:            Vakant 

   
Kassör:           Johnny Eng , Edsbyn                                 072-200 80 46 
 johnny.eng@helsingenet.com 
 
Ledamöter: Maths Östberg, Alfta                                   0271-101 68 
 finnskogsmuseet@swipnet.se                      070-566 01 68 
  
 Solveig Landar, Edsbyn                              070-191 22 75 
 Solvieg.landar@helsingenet.com 
 
 Hanna Alfredsson, Alfta                             070 561 55 58  
 hanna.alfredsson@hotmail.com 
  
  
  
Suppleanter:      Johan Olanders, Edsbyn                 
  Anita Olsson, Alfta   
 
Valberedning:        Hans Jonsson                                              0271-266 68    
                             hansbjonsson@telia.com                           070-367 27 09 
             
 Olle Berglund                                             0720 89 817   
 Olle.berglund@ovanaker.se   
  
Revisorer: Lennart Eriksson                                         070-371 98 37 
 Inga-Lill Embretsen                                    070-354 78 67 

www.voxnadalen.naturskyddsforeningen.se 

mailto:voxnadalen@naturskyddsforeningen.se
mailto:johnny.eng@helsingenet.com
mailto:finnskogsmuseet@swipnet.se
mailto:hansbjonsson@telia.com
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Aktiviteter 

LÖRDAG 11/7 STUDIEBESÖK PÅ RANBOGÅRDEN I MO 
OBS anmäl deltagande till Christina eller Hans senast  

 fredag 3/7 
 Under förutsättning att restriktionerna med anledning av  
 Coronaviruset har hävts så har vi planerat ett studiebesök på 

Ranbogården. Vi träffas där kl 13 och inleder med en berättelse 
om Annika, Richards och Julias verksamhet på gården.  

 Bl a odlas ängsfrö till ett företag som blandar frö till ängar av 
olika karaktär. De sår också egna ängsytor som vi hoppas ska 
vara i vackert flor vid det här laget. Efter fika som kan köpas på 
gården gör vi en vandring på någon av de skogsstigar som utgår 
från gården i den närbelägna naturmiljön. De som inte vill vara 
med på vandringen kan se sig omkring på gården där det finns 
mycket att titta på.  

 För den som vill åka buss, samling kl 12:15 på Köpmangatan 
mellan Stadsparken och gamla busstorget. 

 Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32.  
 Hans Berggren 073-059 03 63 

SÖNDAG 28/6 FLORABESÖK VID TANNÅSEN, ETT TORP I TRÖNÖ 
 I ett samarbete med Hembygdsföreningen i Trönö och 

GÄBS (Gävleborgs Botaniska Sällskap), gör vi ett besök 
vid torpet i Tannåsen för att titta på floran och förutsätt-
ningarna att ordna slåtteraktivitet på platsen vid ett senare 
tillfälle. Ordförande i GÄBS och naturguiden Stefan Olan-
der kommer att medverka.  

 Samling för vidare samåkning kl 14 i Trönö centrum, vid 
bystugan mitt emot kyrkan.  

 Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32.  
Lena Åkerlind 070-350 80 66 

Söderhamn 

Söderhamn 

Sommar höst 2020, Söderhamn 
 
Naturskyddsföreningen Söderhamn fortsätter att planera för aktiviteter under sommar 
och höst trots att vi har fått ställa in det mesta hittills under våren. Vi planerar för att vi 
hoppas att kunna genomföra de aktiviteter som kommer längre fram under året. Ingen vet 
ännu hur restriktionerna ser ut då. Vi försöker förmedla aktuell information genom hem-
sida, facebook och e-post. Utflykterna som vi planerar för är utomhusvistelser och vi bedö-
mer att dessa kan anpassas efter restriktionerna för att förhindra smittspridning.  
 
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 Naturskyddsföreningens riksorganisation så kommer direkt information från 
Naturskyddsföreningen i Söderhamn. medlem@naturskyddsforeningen.se   

mailto:medlem@naturskyddsforeningen.se
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ONSDAG 5/8 SLÅTTER I LÖTBODARNA 
      Slåttern börjar kl. 17.28 vid Utigårns fäbodstuga i  Lötbodarna som 
      ligger efter vägen mot Tönsen, Kilafors. Ta gärna med lie, räfsa  
 och/eller högaffel.  

   Du är VÄLKOMMEN även om du inte kan delta i slåttern.  
 Ta med något att dricka ur och något att sitta på, alla blir bjuden på 
 fika. Slåttern kan ställas in pga. rådande omständigheter! 

   Kent tel. 070 3501992 svarar på frågor om slåttern. 

Hanebo 

 
SÖNDAG 9/8  ÄNGSSLÅTTER I STUGUBACKEN 

     Slåttern börjar vid 8-tiden på morgonen. Du är välkommen när det         
      passar dig och jobbar så länge du har tid och ork.  
 Ta med mugg för NF Hanebo bjuder på kaffe, te, saft och   
 smörgåsar som tack för hjälpen.  
 Ta gärna med något i slåttersammanhang användbart redskap.  
 Slåttern kan ställas in pga. rådande omständigheter! 
 Kent tel. 070 3501992 svarar på frågor om slåttern. 

SÖNDAG 2/8 SLÅTTER VID BLIXTS  
Välkommen till vår slåtter vid Blixts i Nordsjö utanför  
Vallsta. Vi börjar kl. 08.00 på morgonen. Medtag egna  
 liar och räfsor om ni har, annars finns det räfsor att låna. 
 Även om vi bjuder på lättare förtäring så ta med egen  
 Matsäck. Är du osäker på vägen ring  
Per-Erik, tel.0278-260 89, 073 055 31 90. 

Aktiviteter 

Bollnäs 

Hanebo 

Boktips 
Granen är tillsammans med tallen skogens 
absolut viktigaste nytto-träd. Genom historien har 
den använts för en mängd olika ändamål  
och det är ett träd som vi verkligen har tagit in i 
finrummet – särskilt  
på julen. Granen bidrar med virke till  
byggnationer, möbler, redskap och slöjd samt 
fibrer till pappersmassa. Dess rottrådar f 
örekommer i exklusiv samisk rotslöjd och dess 
årsskott har fått förgylla Nobelfestens  
middagsmeny. Granen är även ett av våra allra 
mest artrika träd i Sverige, om bestånden är  
varierade i ålder, även de allra äldsta träden  
får stå kvar, och den döda granveden får fortsätta 
myllra.  
 
Genom Bengt Ehnströms text och Martin Hol-
mers illustrationer får granens biologiska  
mångfald liv i denna bok som skildrar några av 
alla de organismer som lever på, i och av granen 
under hela dess liv och död.  
Välkommen in i granskogarna. 
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LÖRDAG 3/10 KLÄDBYTARDAG PÅ STUDIEFRÄMJANDET  
  I SÖDERHAMN 
  Naturskyddsföreningen i Söderhamn bjuder in till  

   klädbytardag på Studiefrämjandet i Söderhamn. 
10 – 12 inlämning av hela och rena kläder.  
För varje godkänt plagg får man en bricka. 
13 – 15 kommer man tillbaka och kan byta varje bricka till 
ett nytt plagg. 
Kontakt: Christina Åström 070-202 47 32. 

LÖRDAG 22/8 UTFLYKT TILL SKÄRJÅN OCH  
SVAMPUTFLYKT TILL AXMAR 
Denna dag tänkte vi kombinera en utflykt till Skärjån med 
en svamputflykt till ett skogsområde i närheten av Axmar. 
Kjell Jansson som under många år har engagerat sig för 
Skärjån guidar oss och berättar om det unika med 
Skärjåns vattendrag. Mycket arbete både ideéllt och  
genom kommunens försorg har lagts ned för att bevara 
och återställa ån till det fiskförande vatten som det en 
gång varit. Förmiddagen ägnar vi åt Skärjån och  
eftermiddagen åt svampen, så förbered er på en heldag. 
Kontakt Christina Åström 070-202 47 32.  
Hans Berggren 073-059 03 63 

Söderhamn 

Söderhamn 

Aktiviteter 

VECKA 40  MILJÖVÄNLIGA VECKAN 

Vi planerar för en föreläsning/aktivitet med återbruk 
som tema. 
Se närmare i våra digitala medier samt GD-natur. 
Kontakt: Jennie Forsblom 070-191 21 11. 

Voxnadalen 
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Läsarbilder 

En ekorre som fångats på bild av 
Hans Ollonen, Alfta 

Stefan Karlberg, Söderhamn 
skickar en bild på kanotisten 
som paddlar uppför Lötån. 

Nedre Bursjön. Bilden är  
tagen av Emelie Öst Persson; 
Edsbyn. 

Skicka gärna in bilder och  
reportage från utflykter tex. Som 
vi kan ha med i tidningen! 
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            Sågtjärnsskogens naturreservat 
 
 
 
Hösten 2019 bildades ett nytt naturreservat i Bollnäs kommun.  
Sågtjärnsskogens naturreservat är 53 hektar stort och innehåller 
såväl naturskog av gran, tall och löv samt en skogstjärn.   
Vill man ha en dagsutflykt i en fin skogsmiljö så kan området  
rekommenderas.  En bra plats att utgå från är Lilltjärn. Där  
passerar Finnskogsleden i utkanten av reservatet och det finns även 
bord och sittplatser för en fikarast. Sedan får man hitta sina egna 
vägar i reservatet och bitvis kan området vara svår-framkomligt. 
Den enda lilla stig som leder in i området från sydost upplöses i 
tomma intet.  Strosande som terrängen tvingar fram, kanske till 
och med gynnar naturupplevelsen. 
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                                                                                                                 Tjäderhöna 

 
 
När vi i Naturskyddsföreningen Bollnäs besökt området inför 
reservatsbildningen har vi kunnat konstatera att naturmiljön är 
artrik på ett helt annat sätt än de plantager som dominerar  
Bollnäs finnskog idag. Den tretåiga hackspetten födosöker i  
området, skogshöns som tjäder och järpe trivs också.  
På brandsakade högstubbarna växer kolflarnlav. I fuktigare mark 
mot Sågtjärnen växer spindelblomster.  
 
Kort sagt värt ett besök! Hur hittar man dit?  
Länsstyrelsen Gävleborg har en karta! 
lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/sagtjarnsskogen.html 
 

Text och foto: Torbjörn Alsing 

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besoksmal/naturreservat/sagtjarnsskogen.html
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Bollnäs Fågelklubb 

 
Program 2020  

 
 

Nattsångare 
Fredag 29 maj. Samling vid Circle K i Bollnäs kl. 22.00. 

Per-Erik. 073-055 31 90 eller Åke. 070-823 76 64 . 
 

Stenö 
Tisdag 11 Augusti. Vi spanar efter fågel vid Stenö kl. 18.00  
     tillsammans med Söderhamns Fågelklubb. Samåkning från  

     Circle K i Bollnäs kl. 17.00  Per-Erik.073-055 31 90. 

 
Ringmärkning 

Lördag 29 Augusti. Ringmärkning vid Granskärs våtmark 
Söderhamn tillsammans med Söderhamns Fågelklubb. Ringmärkningen 

pågår mellan 06.00 – 10.00.  
Samåkning från Circle K i Bollnäs kl. 06.00 Per-Erik. 073-055 31 90 

 
Ugglor 

Fredag 11 september. Ringmärkning av sparv och pärluggla 
    Samåkning från Circle K i Bollnäs kl. 19.00   

    Per-Erik. 073-055 31 90 eller Stefan 070-342 64 63. 
 

Rovfågelspaning vid Sässmanområdet 
Söndag 20 September. Samling vid Knåda Sport i Ovanåker kl. 09.00. 

Samåkning från Circle K i Bollnäs kl. 08.25. Per-Erik 073-055 31 90. 
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Voxnadalen.  

Ledare. Anders Delander 073-067 97 87. 
 

Lavskrika 
 Söndag 4 oktober. Vi spanar efter Lavskrika vid Acktjärbo. 

Samling vid Circle K i Bollnäs kl. 08.30 eller vid Acktjärbo kl. 09.00  
Ledare. Carl-Erik Zetterlund och Åke Englund. 

     Per-Erik. 073-055 31 90. 
 
 

www.bollnasfagel.se 

http://www.bollnasfagel.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/halsingland  

 
Kontakta oss för upplysningar och anmälan. 

 
Tel 0278-24070, bollnas@studieframjandet.se 

 
Tel 0270-17960, soderhamn@studieframjandet.se 

mycket mer att längta till…….  

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

Ett urval av våra cirklar 

*  Måla 
*  Ekologisk odling  
*  Hundcirklar med brukshund 
klubben och kennelklubben 
*  Kamratcirkel eget intresse/ämne 
*  Förarbevis terränghjuling &               
snöskoter (Ljusdal) 

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

