
Ordföranden har ordet...

Natur-likt
är ett medlemsblad för Naturskyddsföreningen
Timrå. Innehållet handlar dels om föreningens
verksamhet, men också om natur- och miljö-
frågor. Har du idéer om vad du tycker vi ska ta
upp får du gärna höra av dig.
En del medlemmar tycker att det räcker att få
tidningen via mail. Andra vill gärna ha en tid-
ning att bläddra i eller för att visa upp för andra

intresserade. Du avgör själv vilket du tycker är
bäst.
Kontakta oss
Jag, det vill säga Berry Johansson svarar för
redigeringen av Natur-likt. Du kan nå mig via
mitt e-mail, riibomannen@hotmail.com.
Stoppdatum för inlämning av manus till kom-
mande nummer av Natur-likt är 26 augusti
2016,  med utdelning veckan efter.

Nu är äntligen sommaren på gång! Efter en lite kall vår så blommar det vid min husvägg och
Igelkotten har visat sig och vi har suttit och fikat just på "Kottens restaurang"! Mer om "kot-
ten" i denna tidning.

Jag hoppas att när denna tidning når dig så är sommaren här med "lust och
fägring stor"! Styrelsen har även detta år planerat en del aktiviteter. Tyvärr
har vi inte lyckats att genomföra en blomstervandring på Torsbodaängen i
år samt lite annat saknas också. Men jag tipsar alla att under sommaren be-
söka Torsbodaängen och då naturligtvis beträda denna äng med viss försik-
tighet. Finns alltid mycket att titta på där och en bra bit in i juli kan man
räkna med att brudsporrarna blommar. Väl värt ett besök på ängen ändå när
som helst under hela sommaren. Det är för 48:e året som ängen sköts till-

sammans med Hässjö hembygdsförening. Mer om fagningen den 2 Maj finns att läsa i denna
tidning.
Den 6 augusti kl.8.00 är det slåtter och jag hoppas verkligen att Du kan ställa upp och komma
till gänget som slår, räfsar och drar undan det slagna. Kan Du slå med lie eller känner Du någon
så extra Välkommen! ”Mången man/kvinna gör arbete” – med det vill jag säga att alla som på
något vis kan bidra - Kom! Det är en speciell känsla att vara där på ängen en tidig morgon och
till folkmusik dra sitt strå till stacken.
Och du! Pumpa cykeln och kom med på någon av våra cykelturer. Vi kör mycket lugnt och stan-
nar ofta för att se på allt vad naturen har att erbjuda oss efter vägen. Dessutom är det så trev-
ligt att fika tillsammans. Det handlar alltså mer om trevlig samvaro än om motion. Vi har redan
genomfört en av turerna där vi som deltog hade lite tur med ”frånvaron ” av regn just då! Det
finns möjlighet att delta i ytterligare tre turer denna säsong.
Bästa infon om vad som är på gång är i programmet på de två sista sidorna. Glöm inte heller
att lämna din mailadress till mig! Viktigt eftersom det säkert blir några spontanutflykter och det
enda sätten vi kan sprida det på är genom att skicka dig ett mail eller skriva in på vår hemsida
eller på Facebook som vi också finns på.
Har Du något du vill visa för andra naturintresserade så hör av dig till mig eller någon annan i
styrelsen. Då kan vi ganska snabbt ordna en spontanutflykt. Du når mig via mail
060.570325@telia.com eller tel. 060-57 03 25.

Bengt-Göran


