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Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen har under året utgjorts av följande ledamöter 
Jenny Olsson – Ordförande (avgått under året) 
Henry Nilsson – Vice Ordförande 
Karin Jakobsson – Sekreterare 
Åsa Holmberg – Kassör 
Christina Morais Juhlin - Ledamot 
Anna Adamsson – Suppleant 
Nils-Gunnar Kempe - Suppleant 
 

Styrelsen har träffats 9 gånger under året. 
 

Medlemsaktiviteter 

4 mars – Ugglespaning 
Tio deltagare samåkte i bilar från Sandviken. På vägarna kring Oslättfors stannade 
vi med jämna mellanrum och lyssnade efter ugglor under Henrys ledning. 
 

15 mars – Årsmöte med föreläsning om Naturbilder 
Årsmötet hölls på Berglunds bageri i Kungsgården, 20 deltagare lyssnade även till 
föredrag med naturbilder av paret Risberg från en resa till Ryssland och Mongoliet. 
 
 

1 april – Klädbytardag 
Cirka 90 personer lämnade och hämtade runt 600 plagg på årets klädbytardag som 
vi arrangerade på Kulturcentrum i Sandviken. En succe för miljön! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 april - Skräpplockardag i Gysinge 
Fem deltagare plockade tio säckar skräp under dagen i Gysinge. 
 

29 april – Länsstämma hölls i Gysinge 
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4 maj – Naturskyddsföreningen Sandviken höll en föreläsning om hållbar utveckling 
på Bessemergymnasiet. 
 

6 maj – Fågelskådningens dag 
Vi ordnade fågelskådning vid Gunna-
rudden. Nio deltagare upptäckte 
sammantaget 28 arter under ledning 
av Henry. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Under våren genomfördes den årliga kontrollen av butikerna Willys i Sandviken 
och Willys Hemma i Valbo för att få kalla sig för Bra Miljöval-butik. 

 

5 juni – Naturnatten 
På Naturnattskvällen samla-
des vi kring elden vid vind-
skyddet på Gunnarudde och 
lyssnade på rördrommen i 
vassen. Vi bjöd på grillkorv, 
kokkaffe, saft och ekofika. I 
samarbete med Friluftsfräm-
jandet Sandviken. 16 st deltog. 
 
 
 
 
 

18 juni – De vilda blom-
mornas dag 
I samarbete med Gävle-
borgs Botaniska Sällskap 
samlades vi vid hagarna 
vid Sätra för att under-
söka Gästriklands fantas-
tiska flora och därmed 
delta vid Sveriges, och 
Nordens, mest omfat-
tande officiella blomster-
vandring. 
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29 juli – Fladdermusexkursion i samarbete med 
Naturum Färnebofjärden 
22 st deltagare lyssnade till Johnny de Jongs före-
drag om fladdermöss. Efter föredraget satt Johnny 
upp ett nät och en nordfladdermus fångades i nätet 
som alla deltagarna fick se på riktigt nära håll och 
känna försiktigt på. Kvällen avslutades med en 
promenad med detektorer i Gysinge som hjälpte 
oss att höra på dvärgfladdermus, nordfladdermus 
och vattenfladdermus. 
 
 
 
 
 
 
 

3 sept – Svampexkursion i samarbete med Naturum Färnebofjärden  
med 15 deltagare. 

 
 

 

 

23 nov – Minimässa på Fol-
kets Hus 
I samband med föreläsning 
av Renata Chlumska i Sand-
vikens Folkets Hus deltog vi 
och delade ut 200 illgröna 
tygkassar med Naturskydds-
föreningens logga, tillsam-
mans med naturvänlig info 
och reflexer med vår logga. 
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7 dec – Glöggprovning 
Traditionsenligt samlades styrelsen för att utse årets bästa glögg. 
 

Övrigt 
- Naturskyddsföreningen Sandviken hade 659 medlemmar vid årets slut, en 

ökning med 71 medlemmar under året 2017. En stor del av ökningen beror 
på att alla medlemmar som bor Österfärnebo, Hedesunda och Gysinge nu 
tillhör Sandvikenkretsen eftersom Österfärnebo-Hedesunda kretsen är vi-
lande. 

- Nätverket Skogsgruppen Gävleborg har under året haft flera aktiviteter i 
Sandviken, såsom inneträffar och exkursioner till intressanta skogar. 
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