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Medlemmar 
Vid årets slut hade kretsen 319 medlemmar, varav 140 familjemedlemmar, vilket 

innebär en minskning under året med 20 medlemmar varav 2 familjemedlemmar. 

Vi tror att många olika anledningar ligger bakom detta tapp. Antalet nya 

medlemmar verkar dock redan börja att öka. 
 

4 Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 4 styrelsemöten (27/1,27/4,24/8 och 10/10). 

Minnesanteckningar har förts vid ett informellt möte den 30/11 där några fler 

medlemmar var kallade. Dessutom har mycket ej protokollförd kommunikation 

skett via telefon och mail. 
 

Under året har Naturskyddsföreningen ensam eller i samarbete 

med andra organisationer arrangerat 30 olika aktiviteter med 

sammanlagt 313 deltagare. Det är nästan samma antal aktiviteter 

som föregående år men med 65 mindre deltagare.  
 

Rapporter från aktiviteter genomförda under 2016. 
Året inleddes med succé för Stefans föredrag på Inbetween den 20 januari med 
temat Unikt i Timrås natur med 32 deltagare. 
Den 11 februari visade Fredrik bilder på samma ställe med 42 deltagare. 
29 mars höll föreningen sitt årsmöte och därefter visade Stig Carlsson filmbilder 
från Timrås vackra natur. 19 deltagare deltog i visningen medan vi var 16 
medlemmar på årsmötet. 
Den 2 maj hölls den årliga Fagningen på Torsbodaängen med 11 deltagare. 
9 maj hölls den första cykelturen för säsongen med enbart 2 deltagare. 
Fågelutflykt till Fågelsången var det meningen att vara den 28 maj men den fick 
ändras till Deltat eftersom Fågelsången helt enkelt var för blött och lerigt. Det 
var 8 deltagare.  
13 juni återigen en cykeltur med 0 deltagare tyvärr. 
Slåtter på Torsbodaängen med ängens dag firades den 6 augusti med endast 6 
deltagare. 
Höstens första cykeltur var den 8 augusti med 5 deltagare. 
Årets sista cykeltur var den 22 augusti och trots lite regn var det 5 deltagare. 
En spontanutflykt med kombinerad Foto och Fågelutflykt till Fagerviksfältet den 
10 september lockade ingen deltagare. 
28 september hölls den årliga höstbuffén hos Tomat-Ås med 15 deltagare. 



8 oktober försökte vi anordna en utflykt till Fågelsången som fick flyttas till Del-
tat. Tyvärr deltog ingen i utflykten. 
Lars Åkerlund visade en dokumentärfilm om bin och pratade om dem på In-
between den 10 november med 13 deltagare. 
 
I samarbete med andra föreningar 
Ljustorpsvandring 

Tisdagsvandringarna i Ljustorp hölls under perioden 28/6 till 19/7 på kvällstid 
kl.18 och under perioden 26/7 till 9/8 på dagtid kl.11. 
28 juni Frötuna fäbodstig 6 deltagare 
5 juli Edsta fäbodstig 5 deltagare 
12 juli Lövbergskyrkan 10 deltagare 
19 juli Lögdöparken 8 deltagare 
26 juli Burberget 8 deltagare 
2 aug Höglandsbodarna 8 deltagare 
9 aug Åsängs nipstig 14 deltagare 
Total 59 deltagare med 7 vandringar.  
Ett studiebesök till Akvaponin hos Tomat-Ås med efterföljande utflykt till Lax-
sjön hölls den 3 juli med 10 deltagare som besökte Akvaponin och 3 som fort-
satte till Laxsjön. 
Den 8 augusti var det en spontanutflykt till dammar i Guldnäsbäcken där 4 del-
tog och inventerade vattensalamander. 
Arkeologidagen hölls den 28 augusti längs Mjällådalens raviner och nipor. 
18 personer var med om utflykten. 
Den 25 september ställdes färden till Röjeknippen för en utflykt med 15 delta-
gare. 
Den 6 oktober gjordes en stigsökning som en spontanutflykt med 4 deltagare. 
 
MYKO Sundsvalls mykologiska sällskap 

25 augusti var det svampvandring i Mjällådalen med 12 deltagare. 
Senhöstsvamp letades efter i Timråskogen den 2 oktober med 20 deltagare. 
 
Friluftsfrämjandet 
Den 21 augusti skulle det vara en paddling i Indalsälvens delta men ingen 
anmälde sig tyvärr. 
 

Vid många av utflykterna har alltså samarbete skett med andra föreningar, 

vilket vi vill tacka dem för 

 

 

 



Dessutom har under året mycket arbete ägnats åt yttranden i olika ärenden. 
Under året har E.ON. byggt om dammen vid Födslodammet vid Rundbackens 
kraftverk där vi åter yttrat oss. Vi liksom flera har begärt en minimitappning 
därefter vilket ännu ej avgjorts. 
En prövning av kommunens beslut om avveckling av det gamla naturreservatet 
på Åstön och därefter nytt beslut om nytt reservat med nya skötselregler har 
avslagits av Förvaltningsrätten och sedermera har överklagning till 
Kammarrätten avslagits. 
Vi har även yttrat oss över SCA:s planer för ett timmerupplag i Lögdö där vi 
starkt avrått från dessa planer. 
Även många andra ärenden har behandlats av styrelsen. 
  

 

Mjällådalen   

Inventeringsarbetet har bl.a. resulterat i ett sensationellt fynd av bombmurkla 

som gavs stor uppmärksamhet i media och stor glädje hos Länsstyrelsen. De har 

också bekräftat att arbete nu pågår med reservatsbildning.  

Mer info på www.mjällådalen.se. 

 

Ljustorpvandring 

Samarbetet har fortsatt med att söka upp och dokumentera stigar samt arrangera 

gratis vandringar.  Särskilt kan nämnas den nya stigen till Röjeknippen. Många 

faktablad återstår att göra. Karta med de flesta stigarna finns att beställa på 

hemsidan www.ljustorpsvandring.se. 

 

Natur-likt 

Medlemsbladet Natur-likt har utkommit med fem nummer under året. Berry 

Johansson har svarat för redigeringen. Flera skribenter har lämnat bidrag till 

innehållet, både med text och bilder. 

 
 

www.timra.naturskyddsforeningen.se 

Stig Carlsson har, på styrelsens uppdrag, även i år svarat för utformningen av 

kretsens hemsida, som får allt fler besökare. 

 

Med denna verksamhetsberättelse ber styrelsen att få tacka medlemmar, 

sympatisörer, sponsorer och representanter för massmedia för ett gott samarbete 

under det gångna året och ställer våra platser till årsstämmans förfogande. 
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