
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 27 januari
2017.

Nu är det vackra höstdagar med sol och det riktigt ”brinner” i träden som växlat från grönt till
gult/orange. Frosten har gjort sin entré och det behövs lite mera kläder på kroppen. Många
dagar återstår ännu av året,  men för vår verksamhet i Naturskyddsföreningen är detta årets

sista nummer av Natur-likt. 
Dags att summera och verksamheten i sommar har fungerat bra med många
utflykter genomförda. Tyvärr kan vi inte i Natur-likt berätta om alla men av
vår kommande verksamhetsberättelse kommer förstås att framgå vad som
gjorts under året, så kom till årsmötet 28 mars på Inbetween. Allt som görs
är inte synligt på papper, men vi som jobbar i styrelsen hoppas att vi gör
lite nytta med vårt arbete att anordna aktiviteter.
Just nu håller vi på med att planera vinterns inomhusaktiviteter. En hel del

är klart och du kan hitta det på programsidan i denna tidning. Tyvärr har vi inte lyckats hitta på
så mycket som vi önskar och vi saknar tips från er medlemmar på vad vi kan hitta på.
Redan den 10 november kommer Lars Åkerlund att berätta om bin och all den nytta hans bin
gör i Naturen. Han kommer att visa en dokumentärfilm om bin som skall vara riktigt sevärd.
Roligt om ni kommer! Programmet till årsmötet är ännu inte klart. Kolla i nästa nummer!
En ny tid har börjat för mig och ”mina” småfåglar som jag matat i många år. Jag har ju haft en
stor syrénbuske där jag hängt upp diverse matningsanordningar, men nu är busken av ålders-
skäl borta och jag har dessutom fått in mera ljus i vardagsrummet vilket är bra för mig så jag
kan se an aning bättre.
Redan förra året togs en del grova halvdöda grenar bort, så mycket skott har redan skjutit upp.
Allt har sin tid och säkert upphörde detta i rätt stund innan jag någon frostig morgon när jag varit
ute och fyllt på fågelmat kunde ha halkat och blivit liggande i snön – det finns en i min nära
krets som verkar nöjd med att slippa oroa sig över att ha mig vinglande där ute på ishalkan.
Vi väntar fortfarande på beslutet från Förvaltningsrätten om vår laglighetsprövning av kom-
munfullmäktigebeslutet om att avsluta det gamla beslutet om bildande av Åstöns naturreservat.
Håll utkik i kommande nummer av Natur-likt eller på vår hemsida.
Som vanligt håller föreningen sitt årsmöte på Inbetween och vi vill att fler är med och arbetar
i föreningen. Har du förslag på någon (varför inte du själv) som kan ställa upp så ring gärna vår
valberedare, Ann Fredbäck tel 060 – 58 72 38. Vill du lämna in någon motion eller förslag så
skall de lämnas till styrelsen före den 15 februari. Lite tidigt, men ändå för det här är årets sista
nummer vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Bengt-Göran


