Hej alla medlemmar i Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening!
Under året som gått har vi bl.a. skött om ängen på Håsta och haft flera
utflykter, men också haft studiebesök på Reffelmansverket och ordnat
föreläsning om Permakultur tillsammans med Omställning Hudiksvall. Vi
har naturligtvis också slagit ängen vid Håsta.
Många skogar runtomkring Hudiksvall har besökts för att dokumentera
naturvärden och förekomster av sällsynta och rödlistade skogslevande arter.
Detta är en del av det skogsprojekt som pågår i länet.
I år upprepar vi det mycket uppskattade besöket på Reffelmansverket och tar
ett nytag med en studiecirkel om solelsproduktion. Varmt välkomna på våra
aktiviteter!

Program 2017 vår – sommar – höst
Ti 28/3

Årsmöte

Plats:

Naturskyddsföreningen i Hudiksvallsbygden kallar till årsmöte. Alla
medlemmar välkomna! Owe Nygren berättar och visar bilder efteråt.
Styrelsen börjar tunna ut och behöver fler ledamöter.
CUL Norra Kyrkogatan 39 kl. 18.30

Lö 29/4

Länsstämma i Sandviken

Plats:

Naturskyddsföreningen Sandviken inbjuder till länsstämma med
förhandlingar och utdelning av miljöpris. Efteråt bjuder Sandvikenkretsen
på en härlig naturutflykt. Samling kl 10. Utflykten pågår till ca 16. Anmälan
senast 20/4 via länsförbundets hemsida.
Naturum, Färnebofjärden kl 10-16.

Från den 11 april till 16 maj har Hudiksvallsregionens fågelklubb fågelexkursioner varje
tisdag kväll kl. 17.30 med utgångspunkt från Lillfjärdens utfodringsplats. De har också flera
andra utflykter! Se mer på www.hfk.name.

Början maj Studiebesök på Ulvbergets återvinningscentral
Plats:

Vi besöker Ulvbergets återvinningscentral för att få veta mer om vad som
händer med vårt avfall och hur det utvecklats till att bli en stor resurs.
Ulvbergets återvinningscentral. Tid meddelas på hemsidan inom kort.
Info Tomas Schibbye 070-1906374

Lö 13/5

Fagning på Håsta äng

Plats:

Vi hjälps åt att göra ängen vårfin! Redskap finns. Ta gärna med
fikakorgen!
Håsta äng, Hästhagsvägen kl.13.00.

Sö 6/8

Slåtter på Håsta äng

Plats:

Sö 10/9
Plats:

Vi träffas och gör en insats för ängen vid Håsta. Slåtter med räfsning
och fika i det gröna. Kom när det passar, fler behövs! Redskap finns.
Håsta äng, Hästhagsvägen, från kl. 9.00 till tidig em. Info Sven
Carlberg 0730-546811.

Svamputflykt
Kom med och lär dig några bra matsvampar! Stövlarna på och fika i
korgen! Lokal bestäms efter svamptillgång.
Samling för samåkning på Kattvikskajen kl 10.00
Info: Magnus Andersson 070-6583756, Owe Nygren 0650-15583

To 12/10

Studiebesök Reffelmansverket

Plats:

Varifrån kommer vårt dricksvatten och vad händer med det när det
blivit avloppsvatten? Intressant besök på kommunens
vattenreningsverk med kunnig guide. Anmäl dig senast 9/10 till Sven
Carlberg 0730-546811.
Reffelmansverket, Idenor kl 18.00.

Du kan också delta i andra kretsars aktiviteter, se Gävle-Dala Natur!
Kretsens hemsida: www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se
Där kan det dyka upp flera utflykter och tips på andra platser att
besöka! Där hittar du även info om våra skrivelser och vad vi gjort.
Listor på lavar, vedsvampar och fiskar som du kan hitta i kommunen
kanske kan inspirera till eget utforskande?
SOLEL – Studiecirkel. Anmäl ditt intresse till Tomas Schibbye 0650 –
314 14. Studiematerial ingår utan kostnad.
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Kommunen borde göra ett kommunalt naturreservat av den gamla
skogen på Galgberget. Skogen där naggas redan i kanten!
El från solen har blivit ett alltmer attraktivt sätt att producera egen el
och minska på koldioxidutsläppen. Nu får man dessutom 60 öre/kwh
i skattereduktion! Fungerar lika bra i Hudiksvall som söderut!
Lantbrukarna är en av våra viktigaste yrkesgrupper och borde få
betalt därefter. Reformera stöden så att hållbara brukningsformer
gynnas och var beredd att betala mer för bra råvaror.
Skogsägare och skogsbrukets representanter ska leva upp till det
sektorsansvar som beslutades redan 1993, vilket bl.a. innebär att
hänsynen till den biologska mångfalden måste tas på ett betydligt
större allvar än vad som nu verkligen sker ute i skogen.
Medvetna konsumtionsval är en stark kraft för att gynna schysst
handel, biologisk mångfald och att minska miljöbelastningen. Alla
bör reflektera över sina konsumtionsval och ta ansvar för sitt avfall
enligt gemensamma överenskommelser.
Det är viktigt att barn och unga är ute i naturen. Det är bara där
känslan för naturens värde kan formas.
Gammal skog som är tillgänglig i samhällenas närhet befrämjar
folkhälsan, är fantastiska lekplatser, gynnar många artgrupper och
lockar till boende och turism! Kommunen bör ha en god beredskap
för markbyten då sådan skog hotas av avverkning.
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