
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelse 
Ordförande: Anna Adamsson 
Ledamöter: Dagmar Jonsson, Henry Nilsson, Jennie Dalethsson,  Jenny Olsson, Karin Jakobsson, 
Åsa Holmberg 
Adjungerad ledamot: Christina Morais-Juhlin 
Suppleanter: Darlene Kärnström, Nils-Gunnar Kempe 
 
Aktiviteter 
Årsmöte med tema Galapagosöarna på Berglunds bageri, 14 mars 
33 stycken besökare varav 24 var kvinnor. 
 

 

 
Träff med Handla miljövänligt nätverket, 18 april 
Träffen hölls i Studiefrämjandets lokal i centrala Sandviken.  
13 stycken deltog varav 12 kvinnor. En styrelsemedlem ansvarade för aktiviteten. 
 
Studiebesök på vattenreningsverket i Sandviken, 20 april 
6 stycken besökare blev guidade runt i Sandvikens vattenreningsverk. Totalt antal deltagare 7 stycken 
varav 5 kvinnor och 2 barn. En styrelsemedlem ansvarade för aktiviteten. 
 
Integration om vilda djur, 23 april 
En från styrelsen deltog och föreläste. Besökarantalet var ca 300 st. 
 
Kajaktur med bäverspaning, 12 juni 
Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet i Sandviken anordnade en kajaktur i Färnebofjärdens 
nationalpark. 15 deltagare varav 8 kvinnor fick se fiskgjuse, havsörn och mäktiga bäverhyddor. Två 
styrelsemedlemmar arrangerade aktiviteten. 
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Vilda blommornas dag, 19 juni 
Sveriges Botaniska Sällskap ordnar blomstervandringar över 
hela landet en gång om året och 2016 inföll Vilda 
blommornas dag den 19 juni. Det anordnades flera 
blomstervandringar i Gävleborg. Inga-Greta från 
Skogsgruppen i Gävleborg guidade i Sandviken vid Sjöbergs 
fäbod. En styrelsemedlem hjälpte till med guidningen. 
 
Svampexkursion, 4 september 
Svampkonsulent Laila Bissman guidade 9 glada deltagare på en svampvandring. Deltagarna fick teori, 
praktik och även recept på olika ätbara svampar. Guidningen upplevdes som väldigt lärorik och alla 
deltagare åkte hem med nya matsvampar för provsmakning. Totalt deltog 7 kvinnor och 3 män. En 
styrelsemedlem ansvarade för aktiviteten. 
 

  

 
"Hälsa, kost och motion", 1 oktober i Kulturcentrum 
Som del i Miljövänliga veckan deltog kretsen i en av Sandviken kommun arrangerad temadag, vilken 
handlade 0m "hälsa, kost och motion". Kretsen visade hur en kan skapa egna, miljövänliga, giftfria 
och ekologiska hudvårdsprodukter. Det var en strid ström med besökare under hela dagen. Två 
styrelsemedlemmar deltog. 
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Klädbytardag, 8 oktober 
Kretsen avslutade Miljövänliga veckan med att anordna en Klädbytardag i Studiefrämjandets 
källarlokal i centrala Sandviken. Det var 4 arrangörer från kretsen och 5 deltagare varav 3 
sömmerskor/egna företagare. Samtliga var kvinnor. 
 

  

 
Kretskonferens "Engagemang ger genklang”, 12 november 
Kristina Keyzer från Mälardalens reg. kansli, som ledde dagen, började med en föreläsning om 
engagemang och drivkraft – som ett resultat av motivation och värderingar. Därefter följde övningar 
och diskussioner. Frågeställningen för dagen var hur blir vi fler medlemmar liksom fler aktiva.  
 

------------ 
 

Skogsgruppen har i sin tur anordnat följande aktiviteter 
● 24 februari Inneträff 
● 6 mars Utflykt till Mombyåsen 
● 23 mars Inneträff 
● 13 april Inneträff 
● 21 april Utflykt till Långängarna utanför Sandviken 
● 7 maj Endags skogskurs med Sebastian Kirppu 
● 11 maj Utflykt till Grävna Knippan utanför Järbo 
● 21 maj Start studiecirkel i skogsinventering 
● 23 maj Utflykt till Bläcktjärnsjön söder om Gävle 
● 4 juni Utflykt till Gammelsäll med sakkunnig Magnus Andersson 
● 26 juni Skogsutflykt till trakten av Lindefallet  
● 27 juni Skogsutflykt till Mombyåsen  
● 31 juli Utflykt till bäckravinen i Lindefallet, finns Skogsfrun möjligen också där? 
● 13 augusti Utflykt till ny del av bäckravinen vid Lindefallet  
● 25 september Utflykt till Lenåsberget 
● 6 oktober Utflykt till Kappmuren 
● 6 november Utflykt till Söderfors 

 
Flera av de ovanstående aktiviteterna anordnades lokalt d.v.s. i Sandviken. 
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Behandlade ärenden/remisser 
● Samråd ang. strandskyddsdispens för teknisk utrustning och torn på fastigheten Sandbacka 3:1 
● Kapitel om natur och friluftsliv till kommunens kommande översiktsplan 
● Naturvårdsprogram för Sandvikens kommun 

 
Antal styrelsemöten under året: 
Styrelsen hade 8 möten under 2016. 
 

Antal medlemmar vid årets slut: 
Naturskyddsföreningen Sandviken har 588 medlemmar vid årets slut. 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 
 
---------------------------------------- ---------------------------------------- 
 
Ordförande Namnförtydligande 
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