
 

Varmt välkomna på årets aktiviteter! 
 

Våra aktiviteter är idéella, partipolitiskt obundna och till för alla! Vill du 

hjälpa till i styrelsen eller med någon aktivitet? Ta kontakt med någon i 

styrelsen eller kom på årsmötet, se nedan!  

 

 

Program 2020 vår – sommar – höst  
 

Tors 20/2 Klimat, skog och biobränslen – Amanda Tas 
Föreläsning med Amanda Tas, Fil.mag. i miljövetenskap och idéell  

naturvårdare. Vad händer med vårt skogslandskap? Om samspelet mellan 

klimatet, skogsbrukandet och biobränslena. Ett samarrangemang med  

Dellenbygdens krets av Naturskyddsföreningen. 

Plats: Staffansgården, Delsbo kl 19.00. Gratis inträde. 

 

Tis 17/3 Årsmöte 
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening kallar till årsmöte.  

Vi bjuder på fika. 

Plats: Studiefrämjandet, Stationsgatan 1A  kl. 19. 

 

Ons 25/3 En kväll för fossilfria pensioner 
Denna kväll tar upp hur inkomstpensionen investeras i fossila bränslen utan 

att pensionsspararna kan påverka det. Naturskyddsföreningen har granskat 

Första till Fjärde AP-fonderna som investerar våra gemensamma 

pensionspengar i 89 av de 200 klimatskadligaste bolagen i världen. Om 

detta föreläser biologen och miljövetaren Karin Holmstrand, Umeå. 

Sammarrangemang med Omställning Hudiksvall. 

Plats: Baptistkyrkan, Käppuddsgatan 10. Gratis inträde, fika finns att köpa. 

 

Sön 26/4 Länsstämma i Gnarp, föreläsning och utflykt 
Naturskyddsföreningen i Gävleborg inbjuder till länsstämma med årsmöte. 

En bra chans att träffa medlemmar från andra delar av länet. Föreläsning om 

att tolka naturen. Utflykt till Sindra kraftstation och naturstig.  

Anmälan via http://tinyurl.com/w55vml2, senast 18 april. 

Plats: Blågården, kyrkvägen 38, Gnarp. 

 

Från den 7 april till 19 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. 

 

 

Lö 9/5        Vårstädning/fagning på Håsta äng  
Vi hjälps åt att göra ängen vårfin. Redskap finns att låna. Ta gärna 

med fikakorgen! 

Plats: Håsta äng, Hästhagsvägen kl.12.00. 

 

Sö 17/5 Lillfjärdens dag 
 En dag för barn, unga och gamla omkring Lillfjärdens stränder.  

Kom och ”prova på” olika aktiviteter med anknytning till naturen.  

Många föreningar och aktörer finns på plats och presenterar sig och  

sina ämnen. 

Plats: Lillfjärden, sannolikt kl 10-16. 

 

Tis 19/5        Studiebesök på Ekohuset i Gammelsträng  
Följ med på ett besök i det Ekohus som Lisa Holmberg och Niklas 

Olsson byggt i Gammelsträng! De har använt närproducerat 

rundvirke, halmbalar och granit, samt återvunna material för att 

skapa ett energisnålt och ”ekologiskt” hus. 

Plats: Ekohuset, Gammelsträng 1 kl. 19. Samåkning från stan kl. 18.30 –  

plats meddelas på hemsidan. Info Tomas Schibbye 070-32 65 578. 

 

Lör 15/8 Slåtter på Håsta äng 
Vi träffas och gör en insats för ängen vid Håsta. Under snart 30 år 

har vi nu slagit ängen som ligger fint i en sydslyttning. Här finns 

både typiska ängsväxter och en del rariteter. Slåtter med räfsning och 

fika i det gröna. Kom när det passar, ju fler vi blir desto lättare går 

det! Redskap finns att låna. 

Plats: Håsta äng, Hästhagsvägen, från kl. 9.00 till tidig em. Info Sven  

Carlberg 0730-546811. 

 

Lör 19/9 Bussutfärd till Gröntjärn 
 Gröntjärn är ett känt besöksmål väster om Svågadalen. Här finns ett  

flera hundra hektar stort isälvsdelta med sandiga gamla tallskogar  

och små tjärnar utan synliga utlopp. Vattenståndet i Gröntjärn kan  

variera 14 m under loppet av något år! Här finns även mosippor i maj  

och, när vi besöker det, en mycket intressant marksvampflora. 

Egen matsäck tas med för dagen. Tider och detaljer meddelas på 

hemsidan. 

Plats: Bussen utgår från Hudiksvall, men kan stanna i Forsa och Delsbo.  

 Anmälan senast 12/9 på adress som meddelas på hemsidan eller till 

Magnus Andersson 070-6583756. 

http://tinyurl.com/w55vml2


Vi samarbetar med       
      

Kretsens hemsida: www.hudiksvall.naturskyddsforeningen.se  

 

 

 

 

 

 

 

KRETSSTYRELSE (innan årsmötet) 
Ordförande      Magnus Andersson   070-6583756  magnus.andersson@foran.se 

Vice ordf. Sven Carlberg           0730-546811  svcberg@gmail.com 

Sekreterare Tomas Schibbye       070-2365578  schibbye@hotmail.com 

Kassör Anders Biving           070-5770241  anders.biving@gmail.com  

Ledamot Owe Nygren           070-5716902  ogn@telia.com 

    ” Bengt Sättlin           070-5397243  bengt.sattlin@holmen.com 

Suppleant Margareta Olander           olander.margareta@telia.com 

Suppleant Pelle Forsgren           070-5460516  forsgren10@telia.com 

 

       
 

           Kom på Lillfjärdens dag den 17:e maj! 
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Om man meddelar sin mailadress till riksföreningen så får 

man påminnelser om kretsens viktigaste programpunkter 

några gånger om året, via mail. 

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

