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God fortsättning på det nya året 2017! Vädret har verkligen varierat och nu hoppas jag att det bjuds
på ett antal soliga vinterdagar och naturligtvis en tidig vår! Visst är det härligt den första dagen man
hör talgoxens vårläte och i bästa fall befinner jag mig intill någon istapp så jag får se droppen som

följer istappen för att slutligen släppa taget och falla till marken.Vi i föreningen
skall inte göra som droppen, utan vi skall ta nya friska tag detta år.
Dags att summera det gångna året och 2016 genomförde vi 30 olika aktivite-
ter med 313 deltagare som 2015 var 31 aktiviteter och sammanlagt 378 delta-
gare. Med andra ord håller vi ställningar. Vandringarna i Ljustorp i somras var
några av de mest välbesökta med 59 deltagare under 7 vandringar under led-
ning av Elisabeth Nilsson. I fjol hade vi två välbesökta arrangemang i början
av året med Stefan Grundström på Inbetween med 32 deltagare och Fredriks
bildspel i februari och 42 deltagare.

I år har vi inte lyckats ordna någon aktivitet under januari men Fredrik återkommer på Inbetween
den 7 februari. För många som läser detta har kanske detta datum redan passerat. Vi kommer att
försöka planera fler aktiviteter, men vi behöver förslag från er läsare. Hör av dig till någon i sty-
relsen och håll utkik på vår hemsida samt Facebook. Missa inte heller skötseln av Torsbodaängen
där vi för 49:e året har fagning den 8 maj. Nästa år är det 50-årsjubileum.
Vi har under det gångna året haft lite motgång gällande uppsägningen av det gällande reservats-
beslutet på Åstön. Mer om det i detta nummer.
Det bekymrar oss att instruktioner om hur man överklagar på kommunens hemsida tydligen inte
stämmer. Ställer krav på dig som läsare att hålla ögonen på vad som händer på Åstön och agera.
Vi har även i år fått begäran om yttrande beträffande reparationer på dammen i Födslodammet på
Rundbackens kraft. Där vi bgärt minimiflöde som skall efterlikna det som varit.Vi väntar med
spänning på avgörande i frågan som verkar ta lång tid. Byråkratins kvarnar mal långsamt!Vi har i
Föreningen tillsammans åstadkommit mycket och det är tack vare ett starkt stöd  från er medlem-
mar. 
Den 28 mars är det årsmöte på Inbetween. Direkt efter årsmötet berättar BG Jonsson, professor vid
Mittuniversitetet om vad ett träd kan berätta om historien. Alla är välkomna. 
Avslutningsvis önskar jag att fler sällar sig till vår verksamhet då det är både nytta och nöje med
att vara just medlem i Naturskyddsföreningen och om just du vill vara med i arbetet eller känner
någon som kan vara med så hör av dig till någon i styrelsen. Jag hoppas själv att några nya träder
in i styrelsen och gärna som ordförande eftersom jag har svårt att fullgöra alla åtaganden med den
medicinska status jag själv har. Så hör gärna av dig till vår valberedare Ann Fredbäck 060-587238
med förslag. Vi ses väl på årsmötet? Välkommen! Föreningen bjuder på fika.
Bengt-Göran


