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Styrelsearbetet
Styrelsen har under 2013, förutom årsmötet, haft 6 protokollförda möten.
Dessutom har Sandskärsgruppen sammanträtt ett antal gånger.
Antalet registrerade medlemmar 31/12 2013 var 214.
Föreningen samarbetar med andra organisationer för att erbjuda ett brett
utbud av aktiviteter.
Årsmöte hölls tisdag den 26 februari i församlingsgården med ca 15
deltagare på plats. Lennart Åström visade bilder från Alperna. Detta var
mycket uppskattat.
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Program under 2013
Studiecirkel "Fågelkunskap "
Vi gick utmed ett erbjudande om en cirkel med rubriken
"Fågelkunskap",som skulle gå under verksamhetsårets första hälft-detta i
samarbete med Studiefrämjandet. Allt för få anmälde sig till cirkeln. varför
vi inte genomförde den.	

Hyggesfritt skogsbruk 20 februari
Matsalen, Kalix Naturbruksgymnasium. Bonnie Nilzon, skogsbonde och
tekniker ,föreläste. Många skogsägare. naturbrukselever och intresserade
var där. Hans kritik av de moderna hyggena var väl belagt med bilder och
förklarande text, Föredraget föranledde många frågor, och var allmänt
uppskattat.

!
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Världens säkraste Kärnkraft 12 mars
I logehuset i Gammelgården visades filmen ”Världens säkraste Kärnkraft”
av Maj Wechselmann. Deltagarantalet var ca 10 st.	
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Huggormssafari Onsdag den 1 maj
Samlingen ägde rum som vanligt vid Djuptjärnsskolans parkeringsplats.
Vi blev ett gäng på över 30 personer när det var dags att börja förflytta
oss mot civilförsvarsmasten på vägen mot Metträsket.
Som vanligt var det flera som gick upp till samlingsstället, medan äldre
och de som hade småbarn tog bilen.
Då vi samlats där gick jag igenom vad som skulle gälla vid förflyttningen
och hur vi skulle bete oss vid klapperstensfältet där ormarna är.
Då vi kom fram så fanns det tre huggormar uppe. Två blev skrämda och
försvann raskt ned i marken, medan en var kvar och kunde under en lång
stund (5 - 6 minuter) studeras av oss.
Den ormen kom sedan att slingra sig fram ett längre stycke så vi kunde
studera dess rörelse, innan även den försvann ned i marken.
Sedan tog vi fram matsäckarna och avnjöt den i fullt solsken under trevlig
samvaro.
Vänligen
Christer Nilsson
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Medlemsmötet
!

21 maj 2013 - vid Flasa Kvarn, Gammelgården.

Grönskande björkar och gula kabbelekor hälsade oss välkomna!
Flasabäcken porlade muntert, nu är försommaren här! Många hade cyklat
till medlemsmötet. Vi hade en trevlig samvaro med korvgrillning och
tilltugg. Förutom styrelsemedlemmar var det ett fåtal ”övriga"
medlemmar, men ni är välkomna ett annat år, om vi upprepar liknande
medlemsmöten. Dessutom, om vi lägger ned arbete på
medlemsaktiviteter, så vore det ju trevligt om Ni kom!
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Exkursion till fäboden och kulturminnet Hanhinvittikko i
Övertorneå, samt Armasjärvimyren tillsammans med
Föreningen Norrbottens flora

!

Den 29:e juni samlades vi ett 10:tal medlemmar från
Naturskyddsföreningen och Norrbottens flora.
Vi besökte först Hanhinvittikko = grågåssnåret. Där såg vi på några
sällsynta krigsinkomlingar, som gråfibbla – enda bestånd av den
underarten i Norrbotten, samt luddhavre. Dessutom på några typiska
växter för torrare betesmarker, vilka i övrigt är på tillbakagång till mera
ursprungliga marker, och därmed blir allt sällsyntare, som låsbräknar. Vi
gjorde även ett nyfynd av höskallra, vilken endast nått Norrbotten via
finnland, och i stort sett inte kommit hit upp än. Rikområde med den röda
trolldruvan vilken s utbredning är kanske 3 ggr Norrbotten – dock ej
hotad.
Vidare färd upp på Luppioberget, där vi fikade med utsikt över sjön
Armasjärvi. Därefter till Armasjärvimyren, vilken har ett antal havsväxter,
då det sipprar ut salt via grundvattnet.
Här finns Norskstarr, tagelsäv och blåsäv, vilka bara förekommer vid och i
något fall omedelbart innanför kusten. Samtidigt möter här en del
fjällväxter upp, som myggstarr, glansvide och Lappnycklar.
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Nationalälvdagen - lördag den 17 augusti 2013.
Föreningen har inte varit ansvariga för programmet vid kajen avseende
år 2013. Dock ställde vi oss lite undrande till beslutet, som arrangören
(icke vi) tog:
-

Att ställa in nere vid Kajen p.g.av regn, som avtog och upphörde vid
19.30 – tiden.

-

Besvikna, långväga besökare uttryckte sin förvåning över beslutet.

Positivt dock var att samtliga övriga arrangörer genomförde sina
aktiviteter. Nytt för i år var att även även Ponderosa 4H deltog och
genomförde hästridning trots det myckna regnandet.
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”Kalix Smultronställen” Lördag den 21 september
Ett tiotal personer deltog på vandringen upp till Gölihatten som ligger i
närheten av Sandviken/Båtskärsnäs. Vi fick uppleva en mycket fin utsikt
över skärgården. Anna Hellman bjud på mycket uppskattade varma
bananer med smält choklad!
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Övriga aktiviteter under 2013
Under vintern hade Kerstin hand om den praktiska planeringen av
länsstämman i Grytnäs, Kalix som genomfördes den 12-14 april, med
temat Omställning. Karl Bonnedal, forskare vid Umeå universitet, talade
mycket inspirerande om Ett ekologisk hållbart ekonomiskt system. Hannu
Karvonen, Uleåborg, berättade om alla spännande aktiviteter i deras
Naturskyddsförening. Agronom Simon Jonsson berätta om
förutsättningarna för Norrbotten att odla sin egen mat.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.
Den 18 september ordnade Miljöform Norr en temadag om Miljögifter i
vardagen på Kulturens hus i Luleå, Kerstin och Anna deltog.
Den 20-22 september ordnade Övertorneå Naturskyddsförening en
Inspirationshelg i Rantajärvi där Kerstin deltog. Vi gjorde en vandring i en
närliggande, fantastik gammelskog som Naturskyddsföreningen lyckats
rädda undan exploatering; vi fick syftet med Framtidsveckan presenterat;
vi skissade på remissvaret som Naturskyddsföreningen ska lämna i
gruvfrågan; vi blev tränade av en teaterpedagog i att argumentera i en

miljöfråga (många skratt); vi fick en presentation av Masungsbyns
gammelskogar som hotas av utbyggnad av vindkraft; bildvisning om
vattnets betydelse mm. Under tillbakaresan gjordes ett besök vid
Hanhinvittikkos fäbod där vi fick en utomordentlig presentation av livet på
fäboden förr i tiden.
Haparanda och Övertorneå Naturskyddsförening ordnade en Manifestation
mot Kärnkraft i Haparanda den 28 september, ca 50 personer deltog,
Kristina och Kerstin från Kalix. Deltagare från Pyhäjoki gav en
presentation av hur långt kärnkraftsplanerna kommit. De meddelade att
förhandlingar mellan Fennovoima (finska företaget) och Rosatom (rysk
tillverkare av reaktorer) pågår och avtal om leverans av reaktorer kommer
att undertecknas i slutet av 2013. Det är alltså viktigt att snabbt påverka
beslutande myndighet och politiker i Finland. Kalix, Piteå, Övertorneå och
Överkalix kommuner säger idag nej till kärnkraft i Bottenviken.
Under Miljövänliga veckan delade Kerstin under två dagar ut
informationsblad om fördelarna med närproducerade matvaror utanför
livsmedelsbutiker i Kalix.
Den 24 oktober gjorde Kristina, Hans och Kerstin en sammanställning av
lokalföreningens synpunkter i gruvfrågan. De ingår i länets samlade
synpunkter som går vidare till Riksföreningen.
Riksföreningens Höstkonferens hölls den 8 november och hade temat
Miljön och Jobben. Mycket givande. Flera föreläsare påpekade att
omställningen till ett fossilfritt samhälle leder till fler jobb och om Sverige
kan ligga i den tekniska framkanten har vi kunskap och teknik att sälja,
förutom den miljövinst vårt eget samhälle får.
Kerstin har vid två tillfällen under året deltagit vid Samordningsgruppens i
klimatfrågor träffar i Boden. Den 2/12 bildades en lokal grupp i Kalix som
ska planera för Framtidsveckan i Kalix den 17-25 maj 2014 där Kristina
och Kerstin deltar.
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Miljöpriset i Kalix Kommun
Kalix kommuns miljöpris delas ut varje år. Det var Kalix
Naturskyddsförening som tog initiativ till detta pris. Genom åren har de

förslag som vår förening fört fram rönt uppskattning och tilltro varför våra
kandidater har varit mottagare till priset ett flertal år. I år gick priset till
Restaurang Roady i Töre som är först i landet som Ekologisk restaurang.
De kommer att bli certifierade inom kort.
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Sandskärsgruppens årsberättelse för år 2013.
Gruppens uppgift är att underhålla och reparera SNF-stugan på HaSandskär. Birgitta Landberg är nyckelansvarig, dvs. lämnar ut och hämtar
in nyckeln för varje gäst. Hon sköter också all bokning och uthyrning av
stugan och ansvarar dessutom för att gasol finnes, rent sänglinne och
kontroll av att all nödvändig utrustning verkligen fungerar.
Det blev tre arbetsresor under säsongen. Vid första resan fredag den 31
maj - söndag den 2 juni vårstädades stugan grundligt Arbetsledare var
Birgitta och hantlangare Lennart Åström och Thore Alm.
” Vi hade i alla fall tur med vädret ”….den 25 maj var det fortfarande is i
hamnen. Den 31 maj badade vi i angenäm badtemp + 20 grader vid ytan
på grunt vatten och +26 grader i luften! Så hägg och liljekonvalj
blommade, när vi anträdde hemfärden med Rune Lindkvist och hans båt.
Andra resan i slutet av juli ägnades åt måleriarbeten (behövs nästan
varje ny säsong ) och vi spikade ihop en ny, fin bredare farstubro i
tryckimpregnerat virke. Muddring pågick i hamnen och fortsatte sen även
under september in i oktober.
Anmärkningsvärd invasion av större hackspett under några dagar, det satt
hackspettar överallt på marken, i buskar i torrtallar. Det märktes över 100
ex en av dagarna!!
Sista resan för säsongen är alltid lite vemodig. Vi invintrar stugan
ansvarsfullt inför en lång frånvarotid. Målningsarbeten bl.a taket i
sovrummet med Birgitta liggande på rygg i överslafen. Vilken
arbetsställning!!!
Lennart kompletterade med Falu Rödfärg, och vitt på detaljer. Vi hoppas,
att vi kan/förmår fortsätta arbetet och ta ansvar för underhållet av vår
stuga.
Sandskärsgruppen består av Birgitta Landberg, Lennart Åström, Thore
Alm, Ebbe Henriksson och Hans Rönnquist
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Tack alla engagerade för verksamhetsåret 2013!
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