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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
Naturskyddsföreningen Timrå 
 
 

Medlemmar 
Vid årets slut hade kretsen XXXX339 medlemmar, varav X142 familjemedlemmar, 
vilket innebär en minskning under året med XX26 medlemmar, varav X10 
familjemedlemmar.  
 
Styrelsen 
Under året har styrelsen haft 1 protokollfört styrelsemöte. Övrigt arbete har skett 
via telefon och mejl. Beslut har protokollförts på styrelsemöte i januari 2018. Några 
i styrelsen har deltagit i ett möte om naturvård med Timrå kommun, Miljö- och 
Byggkontoret.  
 
Yttranden 
Vi har besvarat samrådsunderlag angående timmerterminal i Lögdö, grustäkten, 
där vi bestämt sagt nej. 
 

Senare har vi ställt oss positiva till timmerterminal i Torsboda med reservation 
för att lakvattnet kanske inte späds ut. En kompletterande skrivelse skickades 
där vi uttrycker oro för att lakvattnet inte renas med föreslagen lösning. Begäran 
om provtagning av vattnet i Norrån skickades efter att tiden för samråd gått ut. 
 

Synpunkter på dammupprustning och fiskväg vid Laxsjödammen har lämnats 
tillsammans med Ljustorps Sockenförening, SCA LögdöWild och arkeolog samt 
Murberget Länsmuseum. 
 
Medlemsblad 
Under året har 3 medlemsblad med information skickats ut via mejl och post till 
de som saknar mejl.  
 
Hemsida 
Stig Carlsson svarar för hemsidan www.timra.naturskyddsforeningen.se 
 
Natursnokarna 
3 personer har gått kurs bekostad av Riks. IKEA har sponsrat med 5 000 kr. 
 
Media 
Vi har fått mycket uppmärksamhet i media. Radio Västernorrland sände under 
en hel dag flera inslag från Mjällådalen. Mittnytt har haft inslag om vår protest 
mot virkesterminal och ett inslag om fyrhjulskörning. Sundsvalls Tidning har 
puffat för våra utflykter och också tagit in rapporter i Föreningsreferat. 

http://www.timra.naturskyddsforeningen.se/
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Mjällådalen 
Reservatsbildning pågår. Mer info på www.mjällådalen.se. 
 
Ljustorpsvandring 
Samarbetet har fortsatt med att söka upp och dokumentera stigar samt arrangera 
gratis vandringar. Senast är stigar kring Laxsjöån bandade, längs fångstgroparna och 
flottningsrännan samt åter efter ån. Skyltar är uppsatta vid väg men röjning och 
karta återstår. Karta med de flesta stigarna finns att beställa på hemsidan 
www.ljustorpsvandring.se. 
 
Aktiviteter 
Under året har Naturskyddsföreningen ensam och i samarbete med andra 
organisationer arrangerat 19 olika aktiviteter med sammanlagt 340 deltagare. Vi 
har också arrangerat 3 utflykter åt andra föreningar med sammanlagt 70 deltagare.  

7 februari  Fredrik Karlsson visade bilder på InBetween, 42 deltagare 
28 mars  Årsmöte och därefter föredrag ’’Träd berättar’’, 25 deltagare 
8 maj  Fagningen på Torsbodaängen, 11 deltagare 
28 maj  Bombmurkel-sök i Mjällådalen, 6 deltagare 
9 juli  Blomstervandring på Torsbodaängen, 3 deltagare 
20 juli  Natursnokarna besökte Burtjärn, 16 deltagare 
23 juli  Utflykt till Barnberget, 6 deltagare 
27 juli  Natursnokarna på Lövudden, 10 deltagare 
 
I samarbete med andra föreningar: 

Ljustorpsvandring 
25 maj  Vandring i Lögdöparken, 30 deltagare 
 Tisdagsvandringarna i Ljustorp 
 27 juni  Skäljomsbäcken, 27 deltagare 
 4 juli  Åsängs nipstig, 14 deltagare 
 11 juli  Frötunakullen, 6 deltagare 
 18 juli  Burberget, 15 deltagare 
 25 juli  Lövbergskyrkan, 7 deltagare 
 1 augusti  Mjällådalen korvsjörundan, 26 deltagare 
 8 augusti  Masugnsgrundet, 15 deltagare 

27 augusti  Arkeologidagen Laxsjöån, 40 deltagare 
17 september Röjeknippen, 15 deltagare 

MYKO Sundsvalls mykologiska sällskap 
17 augusti  Svampvandring i Lögdöparken, 26 deltagare 

 

http://www.mjällådalen.se/
http://www.ljustorpsvandring.se/
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