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Antalet medlemmar i Bodenkretsen: 309

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2021
Verksamhetsåret 2021pËglades fortsatt av Coronapandemin vilket gjorde att vi höll majoriteten av de 9 genomfördâ styrelsemötena
digitalt, utöver det genomfördes även årsmötet fii¡ fcirsta gången i föreningens historia digitalt. Bodenkretsen var oekså representerad
på den digitala länsstämman 25 april. Vi kunde dock genomföra samtliga planerade programaktÍviteter enligt plan, de allra flesta
utomhus. Se lista nedan. Samtliga aktiviteter skedde i samarbete med Studiefrämjandet.

Kretsen har under året fortsatt med det löpande arbetet med att besvara inkommande ärenden och driva påverkansarbete gentemot
kommunen och andra. Vi har under året tillsatt en arbetsgrupp för H2 Green Steels industrietablering i Norra Svartbyn som har
bevakat etableringsprocessen och haft regelbundna möten med Bodens kommuns Cecilia Kvibacke samt H2 Green Steel. Gruppen har
bland annat lämnat förslag på kompensationsåtgärder och skötsel av naturområdet vid Lillträsk. Vi har även fortsatt vårt arbete kring
Gruvberget dä¡ vi bland annat lämnat synpunkter på kommunens utvecklings- och beva¡andeplan för Gruvberget, ett arbete som
fortsätter under 2A22. Vi har a¡betat med klimatf¡ågan bland annat genom att en av våra styrelsemediemmar är representerad i 

.

Klimatriksdage& genom att följa med i debatten och manifestera med Fridays for Future. Kretsen har även deltagit i ett arbete
tillsammans med Skellefteåkretsen och länsförbundet i ett projekt kallat "Klimatsmarta industrisatsningar i AC och BD län", som
beviljats projektmedel för fortsatt arbete unde¡ 2022. Projektet Upptáck Gammelskogen genomfördes i länsförbundets regi i hela länet
under året, med skogskurser i alla länets kommuner inklusive Boden. Det blev en lyckad kurs och förhoppningsvis en stârt på en
skogsgrupp i Boden. Vår ambition om att följa upp arbetet med den politikerutfrågning vi gjorde 2018 ha¡ inte genomförts under året.

Vi syntes i media både i juni och juli månad där vi uppmärksammades för vårt arbete med fågelholksuppsättning på Gruvberget samt
ängsinventering och biologisk mångfald.

Genomförda aktiviteter

27 januari: Digital träff för nyfikna på miljöengagemang. Möte för nyfikna på att engagera sig i styrelsen eller de som vill engagera sig
för natur, miljö och klimat. Vi berättâde om föreningens arbete, diskuterade idéer och bollade tankar om hur vi bästa kan påverka.
18 mars: Digitalt årsmöte samt fö¡eläsning om invasiva after. Lena Bondestad från Länsstyrelsen föreläste om invasiva främmande
arter - varför de är ett problem och vad vi kân göra åt dem.
27 mars: Uggleäventyr, Nor¡amarka Fäbodvall: Mysig kvällsutflykt med ugglelyssning, stjärnskådning, fika och samkväm.
17 apút Prylbytardagen i Boden och Harads. (Fysisk aktivitet inställdes pga pandemin. Istället genomfördes en fröbytardag via post.)
I maj: Uppsättning av fågelholkar på Gruvberget
Maj: Föreläsning om Biologisk mångfald på skola i Gunnarsbyn
12 maj: Cykelfågelskådning vid Storavan
22maj: Natursnoksaktiviteter på Biologiska mångfaldens dag. Snokledare höll i aktiviteter på Gruvberget för de yngre naturvännerna,
ba¡n 3-12 år i vuxet sällskap. Vi lekte, lärde och hade det roligt tillsarrmans i naturen. Ca 15 barn och deras vuxna deltogl
Juni: Inventering av fågelholkar på Gruvberget
5 juni: Bombmurkleutfiykt i Sävast. Sture Westerberg guidade oss på naturvandring nära Nor¡amarkens fäbodvall där vi fick se en
otrolig mängd bombmurklor och hade en trevlig dag i skogen.
4 juli: Ängsinventering i Ha¡adsområdet. Besök på flera olika ängar med potential att fortsätta föryalta.
Augusti: Slagning av ängar kring Pagla och Harads. Ängsaktiviteter.
14 augusti Exkursion om invasiva främmande a¡ter med Lena Bondestad från Länssty¡elsen som guidade oss till olika invasiva arter
och lärde oss hur de kan bekämpas.
27-29 augusti: Skördefest och miljödagar. Försäljning av rökt abo¡re, Ingas blommor och grönsake¡ Stinas tygpåsar och information
om vår verksamhet.
29 september samt 2-3 oktober: Upptäck Gammelskogen i Boden. Teoripass samt exku¡sion i fält där de ca 15 deltagarna lärde känna
gammelskogen och dess naturvärden. Ledare Amanda Tas med stöd av La¡s Sundberg.
28 oktober: Miljö och etableringar - föreläsning med Thomas Fägerman. Boden Business Parks VD berättade om tãnkta miljövinster
av aktuella utvecklíngsprojekt i Bodens kommun och vad som kan göras för att ta hänsyn till naturmiljö vid exploatering.
11 november: Filmvisning av filmen "Om skogen" som handlar om hur svenskt skogsbruk ser ut idag. Filmen efterföljdes av
diskussion om hur det egentligen står till med våra skogar och vad vi kan göra för att påverka.
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