
 

                                                        Vindelnkretsen 
 

   Verksamhetsberättelse 

            för år 2016 
                                                    
Vid årets slut var vi totalt 116 medlemmar 

inom vår krets, mot 134 vid samma tid  

förra året.  
 

 

Styrelsen har fr.o.m. årsmötet 

bestått av följande personer: 

 

Anders Backman – ordförande 

Kerstin Sandqvist-Larsson - vice ordförande   

Lars-Göran Nilsson - sekreterare 

Jan-Olof Lundström – kassör, postmottagare, 

                                    webansvarig                                                              

 

Vakant - ledamot 

Sara Larsson - suppleant 

Mikaela Israelsson - suppleant 

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda 

styrelsemöten: 12/1, 13/2, (30/3= konst.möte), 

2/5, 27/6, 29/8, 10/10 och 23/11. 

 
 

 

Årsmöte hölls tisdagen den 15 mars i 

Kulturverkstaden i Vindelgallerian. 

Valberedningen föreslog att 6 personer skulle 

ingå i styrelsen, vilket också blev årsmötets 

beslut.   

 

Vid konstituerande möte den 30/3 beslutade  

styrelsen att följande skulle vara ordinarie 

ledamöter: 

 Kerstin Sandqvist-Larsson 

 Lars-Göran Nilsson 

 Jan-Olof Lundström 

 Anders Backman 

 Vakant  

 

Till suppleanter utsågs: 

 Sara Larsson 

 Mikaela Israelsson 

 

 

Mandatperioden är som nu ett år, men efter 

årsmöte 2016-03-15, ändras mandattiden till  

2 år för styrelseledamöter.  

Orförande väljs på 1 år. 

 
 

 - Anders läste upp förslag till 

verksamhetsplan som Kerstin skrivit.  

        

- Kerstin informerade om Länsstämman i 

Vindeln den 16 april, där bl.a. länsordförande  

Staffan Landström deltog. 

 

- Clary Bard presenterade sin DVD-video 

”Samer och Vindelälven”. Kretsen tilldelades 

1 ex av DVD:n. 

 

- Krister Jakobsson tipsade kretsen om  

möjligheten till utökat samarbete med olika 

föreningar, men även flyktingar. 

  

- Medlemsutskick: 

”Vårens/sommarens program 2016” delgavs 

årsmötet. 

 

Innan årsmötet berättade projektledare Hanna 

Johansson-Jänkänpää om vad som pågår nere 

vid Kvarnenområdet. Under 2016 kommer 

bl.a. Naturholmen att iordningställas med 

sagogläntor under temat folktro, ny gångbana, 

info-stationer på flera språk, ny teknik m.m. 

Skiss på nytt natur-och kulturcentrum finns 

utarbetat. (Se f.ö. kommunens hemsida.) 

Ca 10 personer lyssnade. 
 

 

 

 



 

Arrangemang och utflykter 

 
 

Sista helgen i januari.  

Fågelräkning vid fågelbordet. 
För elfte året i rad genomfördes SOF-

kampanjen ”Vinterfåglar inpå knuten”. 

Talgoxe, blåmes och pilfink är fortfarande de 

vanligaste fågelarterna vid fågelmatningarna.  

Sidensvans och stjärtmes ökade kraftigt. 

I år 21000 matningar vid fågelbord. 

 

 

 

17/3 Fågelcirkel 

Anders Backman startade upp en nybörjarkurs 

i fågelskådning 2015.  

Den 14/2 2016 påbörjade Anders en fort-

sättning på den populära fågelcirkeln. 

4-5 cirkeldeltagare träffades i snitt varannan 

söndag under våren. Kursen avslutades med 

en gemensam utflykt den 8 maj samma dag 

som ”Fågelskådningens dag” arrangerades. 

 

 
 

9/4 Klädbytardagen  

För femte året i rad anordnade kretsen 

klädbytardag.  

Ca 200 plagg lämnades in i förväg.  

Kerstin, Sara, Emelie och Jan-Olof hjäptes åt 

med iordningställandet och efterarbetet. 

50 -60 personer hade sökt sig till 

Kulturverkstaden för att fynda. 

Överblivna kläder överlämnades till Anita 

Larsson, som hoppades kunna ge dessa till 

nyanlända flyktingar, som kommit till  

Vindeln under året. 

Syftet med klädbytardagen är att göra 

miljönytta och medvetandegöra bytes-

alternativens fördelar både vad gäller 

ekonomi och miljö.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8/5  Fågelskådningens dag. 

(Samarr.med Västerbottens ornitologiska 

förening) 

Även i år gjorde vi en utflykt till umedeltat  

vid Bergön, där vi beskådade många 

intressanta fågelarter ex. årta. På väg till 

Storavan såg vi 500-1000 ljungpipare.Väl 

framme vid Storavan fick vi njuta av en 

verklig raritet -Svartvingad Vadarsvala.+ 

många andra arter. Vid Brånsjön såg vi bl.a. 

skedand och stjärtand. Utflykten avslutades i 

närheten av Tvärålund. 

Kanonväder. 

Vi var 10 personer som deltog. En lyckad 

avslutning på vårens fågelcirkel. 

 

 
 

28/5 Vårmarknad i Vindeln 

Svensk Handel i Vindeln arrangerar denna 

marknad längs affärsgatan i Vindelns 

centrum. 

NF-kretsen deltog med infobord, partytält. 

Kretsen anordnade en frågetävling med temat: 

”Gissa bajset”. Anders visade bilder på fåglar 

och naturmotiv. Priser i form av böcker 

(=”Ägodela” och ”Tänk om”) delades ut till 

glada vinnare av frågetävlingen. 

Vi delade även ut böcker, material, blanketter 

för ansökan om medlemskap m.m.  

 

 
 

23/7 Ängens dag/Slåtter på Brattåker      

(Ett samarr. med Umekretsen) 

Brattåkerslåttern den 23 juli lockade i år 5 

vuxna och 3 barn som mejade gräs på en 

mindre yta. För de större ytorna kom sedan, 

även i år Oskar Strömgren från Vännforsbäck 

med häst och slåttermaskin och fullföljde 

slåttern. 

Allt för att bevara de årligen återkommande 

ängsväxterna. 

Det bjöds som vanligt på slåtterlunch dvs. 

filbryta, rökt fläsk, bröd och kaffe m.m. 

Vi hoppas kunna samarrangera slåttern med 

SFI nästa år. 

 
 



 

 

 

 

 

 

20/8  Nationalälvdagen 

Tanken var att kretsen skulle ha haft ett  

infobord med frågor om växter, djur och 

fjärilar nere vid Kvarnenområdet i anslutning 

till andra intressenter. Ösregn ledde tyvärr till  

att vårt deltagande ställdes in. 

Till kvällen avtog regnandet och kretsen 

kunde i vanlig ordning ansvara för tändande 

av marschaller på spannen längs landsvägs-

bron som leder över Vindelälven. 

Ett 50-tal personer kom för att delta i  

tändandet av marschallerna i den sena kvälls-

skymningen . 

Ett uppskattat ”pärlband” av både fotgängare 

och bilister. 

ICA hade även i år sponsrat marschallerna. 

COOP sponsrade med godis. 

Anders föreslog att vi nästa år skulle tända en  

eld ute på det stora grundet ute i älvfåran. 

Kerstin tipsade om att vi till nästa års 

Nationalälvdag kunde bjuda in Johanna 

Gardenström. 
 

 

 

 

V.40 ”Handla miljövänligt-veckan”. 

Miljövänliga veckan inföll under v. 40 

Årets tema: ”Rensa badrumsskåpet”, med 

fokus på kosmetika och hygienprodukter. 

Endast ett tjugotal produkter klassas som ”Bra 

miljöval”. 

Info-bord med affischer och foldrar fanns att 

ta del av  på ICA, COOP och i glasskåpet på 

biblioteket genom Kerstins försorg. 

På upptaktsträffen den 4 sept. i Umeå deltog 

Kerstin från vår krets. En föreläsare från 

Stockholm informerade om den kommande  

3-åriga kampanjen ”Fräsch på riktigt”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12/10  Grismanifestet 

Under oktober besöktes Västerbotten av  

Scenkonstgruppen från Stockholm med 

föreställningen Grismanifestet. 

Föreställningen handlar om klimat och miljö 

sett ur ett grisperspektiv. Skådespelare: Nadja 

Franke. Manus och regi: Patrik Franke. 

Plats: Forum/Renforsskolan. Inträde: 50 kr. 

I det efterföljande debattsamtalet deltog 

Peter Sköld (prof. vid Arktiskt Centrum), 

Tomas Lundmark (prof. vid SLU) och Nadja 

Franke från teatergruppen. 

Moderator: Sara Larsson (NF-Vindelkretsen) 

Totalt besökte 60 personer föreställningen, 

varav 30 st från Folkhögskolan. 

Vindelns kommun representerades av Mathias 

Haglund.  

Totalkostnad: 11820 kr. Kretsen erhöll ett 

bidrag på 9500 kr från kommunen för 

arrangemanget. 

Vid éntren hade kretsen iordningställt ett info-

bord med broschyrer(=bl.a. Info om 

Miljövänliga veckan) , böcker, godis m.m. 

Pjäsen väckte en hel del tankar om vad var 

och en kan göra när det gäller klimat föränd-

ringen 

Föreställningen samarrangerades av: NF, 

Vindelns Kommun, Studiefrämjandet, Åmsele 

Kultur o. Teaterförening och Folkhögskolan. 

Ett reportage om Grismanifestet fanns infört i 

tidningen Västerbottningen den 6 okt., där 

Kerstin redogör för arrangemanget. 
 

 



Andra arrangemang 

 

 

Länsstämma 
Vid länsstämman i Vindeln (Hotell Forsen) 

den 16 april deltog deltog ett tjugotal 

personer. Vi var tre personer från  Vindel- 

kretsen.  

Länsordförande Staffan Landström inledde. 

Föreningskonsulent André Nyström pre-

senterade resultat från kretskonferensen. 

Jonna Lidström berättade om ”Handla 

miljövänligt”-nätverket. 

Mikael Marberg informerade om 

Floraväkteriet. 

På em. informerade Staffan Landström om 

Biosfärområdet-Vindelälven, som under en 

treårsperiod (2015-2017) kandiderar att bli 

Sveriges sjätte biosfärområde.  
 

 

Riksstämma 

Till Naturskyddsföreningens riksstämma i  

Norrköping den 18-19 juni hade vi ingen 

deltagare. 

 

 

Kretskonferens 
Den 26 november hölls kretskonferens på 

Granö Beckasin. 

Efter inledande fika berättade Christoper 

Storm om Ekoturism.. 

Sedan presenterade de olika kretsarna vad 

man håller på med ute i länet. 

Kerstin från Vindelkretsen berättade bl.a. om  

Brattåkerslåttern och Grismanifestet. 

Vi lyfte även kretsens problem med att hitta 

lämplig lokal sen Studiefrämjandets lokal 

inte längre är tillgänglig. 

Från kretsen deltog Kerstin och Lars-Göran. 

 
 

 

23/8 Tjäderbergets mångfaldspark (SCA) 

Två år efter invigningen var det åter dags för  

referensgruppen att träffas i Tjäderbergets 

mångfaldspark.  

Vi fick bl.a. utvärdera utförda lövgynnande 

avverkningar, ta del av info om gjorda försök 

inom stängslat område, där man både bränt  

och fäckmarkberett. Björkar i bränt område 

tar stryk efter ca 2 år. Vi tittade på utförd 

bränning i år och diskuterade kommande 

åtgärder. 

Vi var ca 15 personer som deltog.  

Från kretsen deltog Lars-Göran. 

Ny träff med referensgruppen om ett år. 

 

 

Övrigt 
 

Floraväktare Lage Sandström har i mejl till 

kretsen framfört önskemål om uppröjning av 

Mariedal efter den genomförda röjningen. 

Kretsen har kontakat Länsstyrelsen. 
 

Kretsen har svarat på samrådsförfrågan från  

Vattenfall ang. ny dragning av elledning via 

järnvägen Yttersjön-Vännäs. Kretsen har 

inget att invända mot den nya dragningen. 

 

Kretsen har fått ett utökat grundbidrag på 

3500 kr. 
 

I samband med skyltsöndagen lämnade 

kretsen in synpunkter ang.tilltänkt tomtmark  

uppe vid Brånet. (Se kommunens ÖPL.) 

 

Snokledarutbildning 10- 11  sept i Umeå. 

Gratis utbildning.Ingen från kretsen deltog. 

 

Lokal skogskontaktperson för NF-kretsen: 

L-G Nilsson mobil 070-2310568 

 

 

 

Hemsidor: 
Jan-Olof är web-ansvarig för vår hemsida. 

Adress: 

www.naturskyddsföreningen.se/vindeln   

 

Tipsa valberedarna: 

Krister Jakobsson 070-6261380 


