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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018   
Timrå Naturskyddsförening 
 
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade kretsen 269 medlemmar, varav 120 familjemedlemmar, vilket innebär en 
minskning med 21, varav två familjemedlemmar. 
 
Styrelsen 
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten. Övrigt arbete har skett via 
telefon och mejl. 
 
Medlemsblad 
Under året har tre medlemsblad med information skickats ut via mejl och post till de som 
saknar mejl.  
 
Hemsida 
Stig Carlsson svarar för hemsidan www.timra.naturskyddsforeningen.se 
 
Yttranden 
2018-02-26  
Skrivelse till kommunen där vi ber att de skjuter upp den planerade avverkningen på 
Såggrundet (skogen mellan Y:et och flygplatsen) för att ge oss möjlighet att inventera 
området på stigar och eventuellt skyddsvärda arter. Det blev nej med hänvisning till 
säkerheten på flygplatsen (älgar kan komma in!).  
Svar 2018-02-26 
 
2018-05-14  
Synpunkter på översiktsplan 2035 och specifikt angående deltaområdet. 
 
2018-05-24 
Anmälan till Miljökontoret om den brutala och onödiga avverkningen av två raviner i centrala 
Timrå.  
Svar 2018-11-21 
 
2018-06-14  
Synpunkter på planerad servicebyggnad och bryggor i Åkeröviken. 
 
2018-08-28  
Överklagan till Länsstyrelsen om placering av servicebyggnad i Åkeröviken.  
Svar 2018-09-19 
 
2018-11-20 Anmälan till Länsstyrelsen om det raserade huset i Deltats naturreservat. 
 
Yttranden och svar finns att läsa i sin helhet på hemsidan.  
 

http://www.timra.naturskyddsforeningen.se/
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Natursnokarna 
Magnus Eriksson har bedrivit spontanverksamhet med ungdomar på Pangea, dels 
diskussioner om natur och närmiljö, dels spelat spelet Skogen, som var populärt. 
 
Media 
Sundsvalls Tidning har puffat för våra utflykter och också tagit in rapporter under 
Föreningsreferat. Dessutom publicerades en stor artikel med bild över nästan hela första 
sidan om vårt nya projekt Timrå kustvandring. 
 
Mjällådalen 
Reservatsbildning pågår.  Det blir två delområden, norr och söder om täkten i Jällvik. Det 
norra området sträcker sig nästan upp till Västanå och är på ca 410 ha. Det södra området 
slutar strax söder om utsiktsplatsen vid väg 331 i Sanna och är på ca 140 ha. 
 
Hemsidan www.mjällådalen.se har uppdaterats med allt tillgängligt material från 1998 till nu. 
 
NYTT PROJEKT! 
Föreningen har tagit över ett projekt från Tynderö Fiskareförening. Det är en förstudie för att 
utreda möjligheten att vandra efter kusten från centrala Timrå till Åvike. Vi kallar det ”Timrå 
kustvandring”. Projektet finansieras med EU-medel och kostar inte föreningen något. Allt 
arbete görs ideellt. 
 
Ljustorpsvandring 
Samarbetet har fortsatt med att söka upp och dokumentera stigar samt att arrangera gratis 
vandringar. 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 21 annonserade och 10 spontana aktiviteter med sammanlagt 289 deltagare. Vi 
har också arrangerat två utflykter för andra föreningar med sammanlagt 40 deltagare.  
 
8 februari  Fredrik Karlsson visade bilder på InBetween, 14 deltagare 
13 februari  Fredrik Karlsson visade bilder på Timrå bibliotek, 22 deltagare 
1 mars  Årsmöte och därefter information av miljöinspektör Jens Löfgren, 11 deltagare 
5 mars  Magnus Eriksson ledde holkbygge på Pangea, 4 deltagare 
18 april  Ann Fredbäck arrangerade klädbytardag i Söråker, 40 besökare 
5 maj  Kretsen arrangerade årsmöte för Länsförbundet på Lögdö bruk.  
 Därefter utflykt med Elisabeth Nilsson till Mjällådalen och Deltat, 22 deltagare 
7 maj  Fredrik Karlsson och Stig Carlsson ledde holkbygge på  
 Ljustorps bygdegård, 5 deltagare 
6 juni  Fredrik Karlsson ledde holkbygge på nationaldagsfirandet, 8 deltagare 
12 augusti  Slåtter på Torsbodaängen, 10 deltagare 
1 november  Planerad höstlovsbingo blev inställd på grund av sjukdom 
5 december  Stig Carlsson visade bilder på InBetween, 27 deltagare 
  
Under året på Pangea, med Magnus Eriksson, 10 tillfällen med 5 deltagare. 

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


 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
Timrå Naturskyddsförening – lokalkrets i Timrå kommun  3 

I samarbete med andra föreningar: 

LJUSTORPSVANDRING  
– Guider Lena Liljemark och Elisabeth Nilsson 
 
Tisdagsvandringarna i Ljustorp: 
  26 juni  Sanna nipstig, 9 deltagare 
 3 juli  Skäljomsbäcken, 7 deltagare 
 10 juli  Burberget, 5 deltagare 
  17 juli  Sanna nipstig, 6 deltagare 
  24 juli  Korvsjörundan Mjällådalen, 11 deltagare 
 21 juli  Åsäng nipstig, 7 deltagare 
 7 augusti  Masugnsgrundet 14 deltagare 
26 augusti  Fäbodvandring Edsta fäbodar, 17 deltagare 
23 september  Röjeknippen, 23 deltagare 
4 november  Senhöstutflykt Lögdö bruk, 24 deltagare 
  
 
 
Timrå 2018-12-31 

 
 
Fredrik Karlsson Elisabeth Nilsson  Stig Carlsson 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 
 
 
 
Lennart Olsson Örjan Hanson Kent Klingstedt 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Inga-Lill Häggberg Jirina Mickova Margareta Danielsson 
Ledamot Suppleant Suppleant  
 
 
 
 
Denise Forsberg Ivan Holmbom 
Suppleant Suppleant 
 


