Så jobbade vi i Skellefteå 2014
Verksamhetsberättelse
Naturskyddsföreningen i Skellefteå satsade på flera nya aktiviteter 2014.
Under våren ordnades en kurs för blivande Natursnoksledare, med bra tillströmning, och under
hösten startade en grupp med barn och föräldrar.
I april ordnade vi Klädbytardag för första gången, med gott resultat. På hösten nappade vi på
riksföreningens Cykeldag och visade då elcyklar. Dessutom demonstrerades en stilig velomobil på
Torget. Lokaltidningen Norran uppmärksammade dessa evenemang liksom utflykten Möt våren vid
kusten och svamputflykten på hösten.
Grodans år ville vi inte missa och satsade på att leta vattensalamandrar, ett tämligen okänt groddjur
i våra trakter. En vacker vårkväll håvade vi upp och beundrade flera exemplar av liten
vattensalamander, inte långt från staden. En rapport lämnades till NF Riks.
Tillsammans med STF gjordes utflykter till fågelmarker och orkidéskog. Under Naturnatten gick vi
guidad tur längs Naturstigen på Vitberget, och senare på sommaren deltog vi i hävd av en äng i
Paradiset, Hökmark.
Under sommaren blev vi kontaktade av VUX och ordnade två skogsutflykter för utlandsfödda
elever – lärorikt för både dem och oss. Under Miljövänliga veckan på hösten gjorde vi aktiviteter
på en butik och skapade några små utställningar om ekologiska varor som cirkulerade på
kommunens bibliotek. Vi har arrangerat öppna träffar, en om solceller, en om fairtrade.Vi har även
deltagit i flera kommunala arrangemang.
Sedan länge har Skelleftekretsen engagerat sig i bevarandet av gammalskogar, och under sommaren
hölls en skogskurs på tre dagar för att öka kunskaper och engagemang bland medlemmar.
2014 var även ett aktivt år vad gäller påverkansarbete. Vi fortsatte kampen mot kärnkraftverket i
Pyhäjoki, Finland, genom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi engagerade oss emot byggandet
av en bilbro över Skellefteälven, bron fick nej i en folkomröstning Vi ställde frågor till partierna
inför valet, och har även yttrat oss om strandskyddsplaner. Vi studerade och tog ställning mot den
stora torvtäkten i Fisktjärnliden som planeras av Holmen och Skellefte Kraft. Vi har börjat studera
gruvfrågor och planerar att gå djupare in i detta lokalt viktiga ämne.
I december ordnades en kurs i fågelholksbyggande.
I slutet av året fick vi ett mycket glädjande besked - kretsen har nära 1000 medlemmar! Glada, men
inte helt nöjda, säger vi i styrelsen – vi vill se fler aktiva och försöker bli bättre i våra
medlemskontakter. Vi ringer nya medlemmar, vi skickar gruppmejl om aktiviteterna, vi har en
hemsida och finns på facebook. Med fler aktiva kan vi ju göra ännu mer!
Styrelsen

