
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 14 oktober
2016,  med utdelning veckan efter.

Vilken härlig värme juli månad gav oss!  Plötsligt en augustimorgon kändes det som höst och reg-
net föll och gjorde säkert alla svampplockare glada. Har hört att det varit ett bra blåbärsår och gott
om svamp. Själv tar jag mig inte ut för någon bärplockning numera men det går bra att plocka

blåbär i frysdisken också.
Tisdagsvandringarna har gått bra och ingen gång har det varit inställt på grund
av regn  - ett tåligt folk som ger sig ut förstås! Flera barn har varit med. Tack
till Elisabeth och Lena som gjort vandringarna möjliga! Ni är värda en eloge!
Slåttern av Torsbodaängen har genomförts för 48:e året i rad. Nu hoppas jag
att fler deltar kommande år så att vi kan fira 50 år med slåttern. Se rapport i
denna tidning! Det är en speciell känsla att vara där tidigt på morgonen. Själv
tog jag mig dit med Färdtjänsten och därför påbörjades dagen mycket tidigt
för mig. Att sedan sitta där i gröngräset och vänta på att någon med lie dyker

upp ger en särskild känsla. Glädjande att det kom fyra "slåtterkarlar" som kunde hantera just lie.
Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta framåt eftersom det är en tradition värd att bevara.
Vi i styrelsen försöker att alltid bevaka det som påverkar naturen runt oss alla. Nu senast har vi
reagerat på kommunens beslut att lägga ned Åstöns naturreservat och sedan bilda ett nytt reser-
vat bara för att besluta om nya regler. Vi har vänt oss till Förvaltningsrätten för att få en laglig-
hetsprövning gjord av detta kommunala beslut. Kritik har vi fått, men skyddet av naturen går
först. Det skulle vara som att besluta om stängning av Fågelsångens naturreservat för att man i
stället skulle vilja bebygga marken. Självklart att vi reagerar! 
Därefter kom en insändarkampanj som bland annat beskyllde oss i föreningen att ha polisanmält
Strandpromenaden i Söråker och försenat bygget. Detta är inte sant! Vad vi gjorde var att vi tog
kontakt med kommunens Miljökontor och frågade om det var lagligt att avverka efter stranden.
Efter ansökan om dispens från strandskyddet genomförde kommunen bygget innan beslutet vun-
nit laga kraft, vilket resulterade i att kommunens Miljökontor polisanmälde sin egen kommun.
Detta är sanningen! Och vi tycker det är tråkigt att kommunens ledande politiker inte håller reda
på vad som hänt.
Just denna tidning är höstens första nummer av Natur-likt som är vår medlemstidning.
Hoppas nu att du tar dig en titt på det program som finns i tidningen och delta gärna i någon av
dessa aktiviteter. Ta gärna med dig någon granne eller vän också. Har du förslag på någon egen
aktivitet så ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter till oss hittar du under fli-
ken ”Styrelsen” på vår hemsida: timra/naturskyddsforeningen.se.
Trevlig höst önskar 
Bengt-Göran


