
Program 2014 vår – sommar – höst  
 
On 19/3 Årsmöte 

Naturskyddsföreningen i Hudiksvallsbygden kallar till årsmöte. Var inte 
rädd för att bli invald i styrelsen! Vi har folk som räcker. Kom för att träffas 
och umgås! Vi bjuder på fika.  
Ove Nygren visar bilder och berättar om Bushmen i Kalahariöknen. 

Plats: Räddningstjänsten (Håstaängsvägen) kl. 19.00 
 
Lö 29/3 Earth hour 20.30-21.30 

Världsomspännande kampanj för att minska människans påverkan på 
klimatet. Vi släcker lamporna, samt andra aktiviteter, se dagspress. 
 

Den 4/3 har Hudiksvalls fågelklubb uggleexkursion. Från den 8 april till 13 maj har de 
fågelexkursioner varje tisd. kväll 17.30 med utgångspunkt från Lillfjärdens utfodringsplats. 
De har också flera andra utflykter! Se mer på www.hfk.name. 
 
Lö 10/5        Medlemsträff och fagning på Håsta äng  

Träffa andra medlemmar och gör en insats på samma gång. Vårstarr finns 
bara här och på en plats till i länet! Hjälp till att sköta om denna fina äng! 
Redskap finns. Ta gärna med fikakorgen! 

Plats: Håsta äng, Hästhagsvägen kl.13.00. 
 
Sö 11/5 Länsstämma i Järvsö 

Naturskyddsföreningen i Ljusdal inbjuder till länsstämma med föredrag av 
rovdjurscentret. Utflykt efteråt. Start med fika kl. 9. 
Anmäl till Maj Johansson tel. 0651-930 21 senast den 4 maj. 

Plats: Rovdjurscentret De 5 stora, Järvsö. 
 
Sö 15/6 De vilda blommornas dag 

En blomstervandring i Idenor. Följ med och upptäck försommarens 
ljuvligheter på ängen och intilliggande marker! 

Samling: Vindpustens förskola, kl. 10. Info: Magnus Andersson 070-6583756 
  
Sö 10/8 Slåtter på Håsta-ängen 

Vi träffas och gör en insats för ängen vid Håsta. Slåtter med räfsning och 
fika i det gröna. Ta med en kompis och kom, alla behövs! 

Tid: Håsta äng, Hästhagsvägen kl. 9.00.  
 
September Svamputflykt 

Vi besöker någon fin svampskog för att plocka och lära oss mer om 
svampar! Stövlarna på och fika i korgen! Tid och plats ses på hemsidan när 
det närmar sig. 
Info: Magnus Andersson 070-6583756 

 
September Skogsutflykt med Bengt 

Utfärd till spännande skogsmiljöer. Se annons i HT och hemsida  
Info: Bengt Sättlin 070-5379243 

 
Du kan också delta i Nordanstigskretsens aktiviteter, se deras hemsida! 
Vi kommer under vår och höst vara med i ett integrationsprojekt för 
flyktingbarn, med ett par utfärder under våren och ett par under hösten. 
 
Kretsen har nu en ny hemsidesadress: 
www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se  
Där kan det dyka upp flera utflykter och tips på andra platser att 
besöka! Där hittar du även info om lavar, vedsvampar, fiskar, vad vi 
gjort och våra skrivelser mm. 
Vi finns även på Facebook! 
 
Vecka 40 blir det som vanligt MILJÖVÄNLIGA VECKAN, i år 
med temat Byt till eko, med fruktfokus. 
 
Är du intresserad av att delta i länets skogsgrupps aktiviteter? Hör av dig till 
Magnus Andersson eller Bengt Sättlin. Eller känner du till någon plats med höga 
naturvärden som hotas av exploatering? Kontakta någon i styrelsen! 
 

                   

http://www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se/


          VI ANSER ATT: 
 
 Skogen på Galgberget bör skyddas som naturreservat och att ingen 

ny bebyggelse ska tillåtas där! 
 Kommunen medvetet ska gynna landsbygden och de små 

samhällenas service! 
 Dagligvaruhandel därför inte ska tillåtas vid Medskog! 
 Äldre träd i våra samhällen har ett stort biologiskt och socialt värde 

och bör behandlas därefter, alltså inte tas ner i onödan! 
 Eventuell bebyggelse nedanför Köpmanberget inte får bli så hög att 

den skuggar bergets botaniskt värdefulla sydbrant! 
 Området Fäbodudden på Hornslandet ej ska ingå i LIS-planen! 
 Ingen uranbrytning får komma till stånd på Majsaberget! 
 Gammal skog som är tillgänglig i samhällenas närhet befrämjar 

folkhälsan, är fantastiska lekplatser, gynnar många artgrupper och 
lockar till boende och turism! 

Vi samarbetar med       

 
KRETSSTYRELSE (innan årsmötet) 
Ordförande      Magnus Andersson 0650-548988  mau32@spray.se 
Sekreterare Owe Nygren  0650-155 83   ogn@telia.com  
Kassör Angeli Löfqvist-Snell 0650-211 02   angeli.lofqvist-snell@iggesund.com 
Ledamot Tomas Schibbye 0650-314 14   schibbye@hotmail.com 
    ”    Björn Eriksson  0650-143 89   bjo36rn@gmail.com 
    ”    Christer Häggmark 0650-226 53   krister.haggmark@edu.hudiksvall.se 
    ” Bengt Sättlin  070-5397243  bengt.sattlin@iggesund.com 
    ” Sven Carlberg  0650-595289  svcberg@gmail.com 
    ” Lotta Tornler  070-7790594  engsblomma@gmail.com 

 
Brukar du förlägga programmet och vill ha påminnelse via E-post inför varje programpunkt?  
Anmäl ditt intresse till angeli.lofqvist-snell@iggesund.com 
 
Medlemsavgifter: 295 kr/år inkl fem nummer av Sveriges Natur 
(365 kr för familj) Postgiro nr: 90 19 09 – 2 Bankgiro nr: 165-5380  
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