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Styrelsearbetet 
Styrelsen har under 2014, förutom årsmötet, haft 6 protokollförda möten. 
Dessutom har Sandskärsgruppen sammanträtt ett antal gånger. 
Antalet registrerade medlemmar 31/12 2014 var 222. 
Föreningen samarbetar med andra organisationer för att erbjuda ett brett 
utbud av aktiviteter.  
Årsmöte hölls tisdag den 25 februari i prästgården med ca 20 deltagare på 
plats. Bernt Selberg visade egenhändigt gjord naturfilm. Detta var mycket 
uppskattat. !!!!!
!
!
!



Program under 2014 

Medelmsmöte på Prästgården i Kalix den 11 mars 

Årets medlemsmöte hölls i prästgården där en del av mötet bestod i att 
Anna Hellman och Lennart Åström visade egna bilder på projektorduk - 
blandade naturbilder. Alla medlemmar var välkomna att visa bilder. Mötet 
hade ca. 10 deltagare och det blev många intressanta diskussioner utifrån 
bilderna, och längtan till egna smultronställen i när och fjärran.  

!
Huggormssafari Torsdag den 1 maj 

Vi var omkring 60 personer som samlades på parkeringsplatsen utanför 
Djuptjärnsskolan. Jag hörde att några hade fått reda om denna utflykt 
genom bekanta och att andra genom facebook hade blivit informerad om 
våran verksamhet.  
Det var fint väder med solsken och snabbt passerande tunna molnslöjor. 
På vägen upp till civilförsvarsmasten kunde man höra några björktrastar 
och glesa flockar med bofinkar och bergfinkar. Även några talgoxar hördes 
och en och annan talltitas stäva lockläte. Väl uppe vid masten informerade 
jag om vad som gäller då man ska gå ut i naturen och titta på huggormar. 
Sedan började vi gå efter traktorvägen fram för att närma oss där 
ormarna håller till. 
Vi hade precis lämnat vägen då vi hittade den första huggormen som låg 
ihopringlad och värmde sig i de första solstrålarna. Mycket snabbt blev 
den orolig och försvann ner i underjorden. 
En nackdel med att vi var så många gjorde att det blev stora 
markvibrationer, vilket gjorde att ormarna blev rädda och flydde till 
tryggare ställen. 
Då vi kom fram till klapperstensfältet så hittade vi ytterligare en huggorm, 
men även den blev orolig och kröp ner i sin håla. 
Vi såg inga fler ormar men vi hade en trevlig familjär tillställning uppe vid 
klapperstensfältet 
Vänligen 
Christer Nilsson !!!!!!!
!



Grodans år –SNF - utflykt 18maj 

Små  grodorna, små grodorna   är lustiga  att se.. 

Grodans år är en temadag, som SNF har utlyst i hela Sverige- 
Groddjur (Amfibier ) är en starkt hotad djurgrupp p.g.av det 
förändrade landskapet-  fuktiga miljöer nära vatten är ett livsvillkor. 
Äggläggningen och yngelutvecklingen sker i vatten och som vuxen  
Lever den strandnära och övervintrar i dvala, ofta på sjöbottnar. 
I Norrbotten förekommer åkergroda och vanlig groda och padda. !
Framtidsveckans första varma dag den 18maj gick färden först till 
Nedre Långtjärnen. Där sågs bl.a svarthakedopping en sällsynt dopping i 
Norr.  Även bläsand, gräsand och knipa studerades. 

!
Så for vi till Mjöträsket. Här fanns grodor, men leken var avslutad. 
Av rommen att döma rörde det sig om vanlig groda. 
En lyckad exkursion avslutades med fika och trevligt samspråk vid 
Udden av Mjöträsket,där en f.d. permanentbostad legat. 
Ledare : Birgitta Landberg 

!
!
!
Nationalälvdagen 16  augusti 

Nationalälvdagen firades i Kalix traditionsenligt vid Stadskajen, nedanför 
Kyrkan. Kvällen var kylig och lite disig , men en trogen publik ställer upp 
varje gång. Talare var Kerstin Rönnkvist med temat ”Hyllning till älven ” 

Byarna efter älven upp till Morjärv har lokala program, 

Man samlas  vid eldarna , som speglar sig där i älvens vatten och lyser 
upp skymningen i augusti-kvällen, 

Referent: Birgitta Landberg 

!
!
!
!



Skogsvandring i Sockenträsk den 30 augusti.  

Med stor nervositet tog jag på mig min första aktivitet, för SNF Kalix, som 
var en vandring i skogen i Sockenträsk. Det visade sig dock bli en väldigt 
enkel uppgift att ”leda” den aktiviteten då Sockenträsk byaförening hörde 
av sig och ville göra ett samarrangemang av dagen. Vi var två bilar och 
fem personer från Kalix som åkte upp till Sockenträsk den aktuella dagen 
och solen sken och det var en ljuvlig dag. Vi möttes av ett gäng på 15-20 
personer som slutit upp för att vara med på nyinvigningen av en del av 
skridfinnarleden som delvis går runt Sockenträsket och som rustats upp 
under våren/sommaren 2014. Namnet på rundan hade tillkommit genom 
en tävling där bästa förslaget lämnats av Anders Eliasson som kommit 
med förslaget ”sjörundan”. Anders fick en blomma och äran att klippa 
bandet efter att Marie och Bengt-Ove Eliasson hade berättat om 
ovanstående. Sedan gav vi oss av efter stigen som delvis var spångad och 
mycket lätt och vacker att gå. Vi promenerade i valfri takt och några hade 
med sig svampkorgar och hittade en del soppar, kremlor, pepparriskor och 
mycket citrongul slemskivling. Väl framme vid vindskyddet på andra sidan 
träsket så hade byaföreningen gjort i ordning en eld och grillade 
hamburgare till försäljning och sålde även kaffe och fika. Medhavda 
matsäckar åts också upp. Det var mycket välplanerat och välordnat och 
jag riktar ett stort tack till byaföreningen som såg till att dagen blev 
särdeles lyckad! 

!
!
Övriga aktiviteter under året 

Den 28 juni hade vi en trevlig utflykt till nordöstra delen av Storön under 
ledning av Jan Ahlm och Hans Rönnqvist för att se strandviva och fjärilar. 
12 personer deltog, därav några fjärilsintresserade hemvändare och två 
från Luleå, vilket gladde oss. Vi utgick från det gamla odlingslandskapet 
där de flesta fjärilarna fanns. Vi såg den praktfulla makaonfjärilen, 
pärlemorfjärlar, vitvinge och nattfly . Vi fortsatte genom fin granskog till 
havsstranden, där vi fikade bland starr och videbuskar.  

Vi fick gå en bra bit efter stranden söderut för att hitta strandviva och 
hittade bara några få exemplar. Snopet eftersom det vissa år finns 
100 000 tals individer inom det området. Andra vi hittade var knärot, 
korallrot, skogsnattviol, slåtterblomma, norrlandsviol, kärrsälting och 
svalting. Många av växterna hade inte börjat blomma, men så hade vi 



också en ovanligt kall juni månad. På tillbakavägen såg vi både hane och 
hona av Törnskata. En trevlig och vacker vandring. 

--- 

Planeringen för det stora projektet Framtidsvecken började i november 
2013 och genomfördes den 17-25 maj 2014. Avsikten med projektet är 
att lyfta fram och stödja personer och företag som bedriver hållbar 
verksamhet som inte skadar vår livsmiljö. Kalix kommun har stött 
projektet med ett betydande ekonomisk bidrag, lokaler och föredrag i 
energifrågor och avfallshantering. De större byarna hade egna lokalt 
anknutna program och Kalix centralort hade många aktiviteter. 
Framtidsveckan planeras även under 2015. 

--- 

!
11 mars presenterade Kerstin Haraldsson Naturskyddsföreningens 
skolprogram Energifallet för skolchefen och skolledare i Kalix kommun. 
Det är ett material framtaget för att vara till hjälp och inspiration för lärare 
som undervisar i energifrågor och det är anpassat för elever i skolans 
olika stadier. 

27 oktober genomförde Naturskyddsföreningen tillsammans med Luleå 
Miljöskola ett program kallat Skogen som klassrum i naturen vid 
Innanbäckens skola. Kerstin var där och talade om verksamheten i Kalix 
lokalförening. Ca 30 lärare från olika stadier deltog. 

23 november ordnades en träff i Folkets hus´ café där Daniel Zetterström 
talde om och visade bilder från Arktis och andra områden i världen där 
Greenpeace arbetar. Lena Lagerstam talade om de olika turerna i 
protesterna mot det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki som nätverket 
Kärnkraftsfritt Bottenviken genomfört. Bernt Selberg underhöll med 
specialförfattade kamplåtar till allas förtjusning! 

!
Styrelsen har lämnat in ett yttrande till Länsstyrelsen angående 
vindkraftspark på Bergön i Kalix skärgård.  

!



Styrelsen har lämnat yttrande till Kalix kommun angående Vägverkets 
planering av   mitträcke på E 4  sträckan Coop-rondellen - Björkfors-
korsningen. 
Vi anser, att ett mitträcke efter den sträckan är ett hinder för Kalixbor, 
som skall ta sig ned till älven vintertid ( skidor  osv ) och ned till GC-
vägen "Strandpromenaden " barmarkstid. !
Sandskärsgruppen  redovisning  för år 2014. 

Gruppen har företagit två arbetsresor till vår stuga på Haparanda- 
Sandskär. Sedvanligt  arbete på vår första resa ut i månadsskiftet maj – 
juni. 

Vi ”väcker ” stugan” ur dess vintersömn och städar, vädrar och skurar  alla 
utrymmen. 

Gasolutrustningen säkerhets-kollas, likaså  gasoltuben ! 

Sista  resan  ägnas åt invintring av alla utrymmen . Då säkerställer vi  alla 
torrvaror och tömmer allt, som kan dra till sig myror, sorkar eller andra 
ovälkomna gäster. 

Stugan målas, repareras och kompletteras varje säsong. Vind och väder 
tär hårt på ytterväggarnas Faluröda färg ! Vi får beröm för, hur fint vid har 
det i stugan både av våra hyresgäster och förbi-passerande, som kikar in i 
stugan. 

Gruppen består av: 

Birgitta Landberg- ansvarig för uthyrning och ”nyckel-ansvarig ” 

Thore Alm 

Lennart Åström 

Ebbe Henriksson 

Hans Rönnkvist 

!
!

!!
Tack alla engagerade för verksamhetsåret 2014! !


