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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019  
Timrå Naturskyddsförening 
 
 
Medlemmar 
Under året har kretsen haft 283 medlemmar varav 161 betalande och 122 familje-
medlemmar. Det är en minskning med 2 betalande och en minskning med 2 familje- 
medlemmar. 
 
Styrelsen 
Under året har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten. Övrigt arbete har skett via 
telefon och mejl. 
 
Medlemsblad 
Under året har tre medlemsbrev med information skickats ut via mejl och post till de som 
saknar mejl.  
 
Hemsida 
Stig Carlsson har svarat för hemsidan www.timra.naturskyddsforeningen.se 
 
Yttranden 
2019-01-23  Angående reducerad ansökan om dammupprustning vid Laxsjön. 
Remissvar besöksnäring. 
2019-11-18 Överklagan strandskyddsdispens för camping i Åstöns naturreservat.  
 
Yttranden och svar finns att läsa i sin helhet på hemsidan.  
 
Media 
Naturmorgon i P1 sände lördagen den 3 augusti hela programmet från Mjällådalen. 
Sundsvalls Tidning har puffat för våra utflykter och också tagit in rapporter under 
Föreningsreferat.  
 
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. 
 
Timrå kustvandring 
Det är en förstudie för att utreda möjligheten att vandra efter kusten från centrala Timrå till 
Åvike. Projektet finansieras med EU-medel och kostar inte föreningen något. Allt arbete görs 
ideellt. Vi har fått ändra i budgeten till att använda en del medel för att färdigställa en första 
delsträcka. Vi har röjt stigar och byggt bro och spänger från golfbanan via Yet runt 
Grönudden och en rundslinga på Laxgrundet. Arrangerat en vandring golfbanan – Yet. 
 

http://www.timra.naturskyddsforeningen.se/
http://www.mjällådalen.se/
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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 23 annonserade aktiviteter med sammanlagt 326 deltagare. Vi har också 
arrangerat utflykter för andra föreningar med sammanlagt 25 deltagare.  
 
13 februari  Cafekväll med Återbrukarna på InBetween, 15deltagare 
6 mars  Årsmöte och därefter information av miljöinspektör Jens Löfgren, 24 deltagare 
6 april  Återbrukarna arrangerade klädbytardag i Söråker, 50 besökare 
10 maj              Fågelvandring, 3 deltagare 
11 maj              Fagning Torsbodaängen, 1 deltagare 
18 maj              Bombmurklor i Mjällådalen, 2 deltagare 
13 maj              Cafekväll på InBetween, Jirina Mia Mickova visar naturbildspel,  14 deltagare 
25 maj              Bombmurklor i Åsäng, 2 deltagare 
6 juni     Holkbygge för barn på nationaldagsfirandet, 25 deltagare 
27 juli               Blomstervandring på Deltat, 2 deltagar 
10 augusti  Slåtter på Torsbodaängen, 4  deltagare 
6 oktober         Höstvandring på Deltat, 6 deltagare 
17 oktober       Höstbuffe Tomatås, 15 deltagare  
 

I samarbete med andra föreningar: 

LJUSTORPSVANDRING  
– Guider Lena Liljemark och Elisabeth Nilsson 
Tisdagsvandringar kvällstid: 
25 juni       Sanna nipstig, 9 deltagare 
2 juli           Åsängs nipstig, 12 deltagare 
9 juli           Burberget 24 deltagare 
16 juli         Lövberget, 9 deltagare 
23 juli         Lögdö bruk,15 deltagare 
30 juli         Korvsjörundan Mjällådalen, 10 deltagare 
6 augusti    Höglansbodarna, 15 deltagare 
Dagsvandringar 
30 maj             Tuna fäbodstig, 19 deltagare 
14 juli               Fäbodvandring Edsta fäbodar, 27 deltagare 
25 september  Röjeknippen, 23 deltagare 
 
 
 
 
 
 

http://www.ljustorpsvandring.se/
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Timrå 2019-12-31 
 
Fredrik Karlsson                 Elisabeth Nilsson                     Dennis Karlsson 

Ordförande                                Kassör                                             Sekreterare 
 
 
 
 
Jirina Mia Mickova Örjan Hanson Kerstin Ågren 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Inga-Lill Häggberg Lennart Olsson Margareta Danielsson 
Ledamot Suppleant Suppleant  
 
 
 
 
Denise Forsberg Rosetta Dorè 
Suppleant Suppleant 
 


