
 
 

 

PROGRAM 2022 
 

Eventuella ändringar i programmet kommuniceras via vår hemsida, Facebooksida och via mejl.  
Följ oss gärna på Facebook: Naturskyddsföreningen i Boden och meddela oss din e-post om du inte redan gjort det. 
Våra arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet Norrbotten. 
 
Februari: Fågelmatning på Boden Södra skjutfält med Norrbottens 
ornitologiska förening (NOF)  
Besök till fågelmatningslokaler på Bodens södra skjutfält. Datum, tid och 
plats meddelas senare på NOF:s och vår hemsida, samt på Facebook. 
Kontaktperson: Lars Sundberg.  
 
26-27 februari: Skidutflykt till Åträsk  
Skidutflykt och övernattning i Åträsks mysigaste stuga! Egen mat 
medtages. Kostnad: 200 kr (stughyra). Max 8 deltagare – först till kvarn 
med anmälan till Alexis Breidenskog-Mikko från och med 1 januari.  
Mer info om tider, transport mm fås vid anmälan. 
 
17 mars: Årsmöte samt föreläsning om skötsel av vägkanter 
Kl. 18:30, Röda Korset, Garvaregatan 5A.  
Årsmötet startar kl. 18:30. Kl. 19:15 berättar representant från Trafikverket 
och kommunen om skötsel av vägkanter. Fika! 
Kontaktperson: Alexis Breidenskog-Mikko 
 
23 mars: Uppstart Skogsgruppen 
Kl. 18:30, Röda Korset, Garvaregatan 5A 
Kom och delta vid uppstarten av skogsgruppen i Boden! Vi fikar och 
pratar om hur vi bäst kan arbeta för att skydda skog med höga 
naturvärden, delta i debatten och påverka beslut kring skogen. 
Bildvisning och genomgång av Artportalen. Alla nyfikna/intresserade är 
välkomna, inga förkunskaper krävs. Kontaktperson: Lars Sundberg. 
 
26 mars: Kläd- och växtbytardagen 
Häng med på årets största och roligaste kläd- och växtbytardag!  
Tid och plats meddelas senare via vår hemsida och Facebook. 
Kontaktperson: Stina Elming. 
 
1 april: RISK – klimatet och biologiska mångfalden 
Inom ramen för Rödbergsfortets och Bodens kommuns projekt RISK 
ordnar vi aktiviteter i teori och praktik kopplat till biologisk mångfald 
och global uppvärmning. Mer information anslås närmre datumet i våra 
samt Rödbergsfortets och kommunens kanaler. Målgrupp ungdomar och 
utrikesfödda. Plats: Rödbergsfortet! Kontaktperson: Jenny Malmqvist 
 
12 maj: Cykelfågelskådning vid Storavan  
Favorit i repris! Samling med cyklar på tågstationen 18:00. Det går även 
bra att komma med bil. Ta med kikare (om du har), fika och kläder efter 
väder. Kontaktperson: Lars Sundberg. 
 
22 maj: Skogsinventering  
Kl. 09:00, samling på Ica Supermarket-parkeringen Erikslund. 
Vi träffas och genomför en lättare inventering av ett skogsområde ägt av 
Bodens kommun. Vi pratar om hur vi kan känna igen naturvärden, kikar 
efter arter och läs oss tillsammans. Alla kan delta, inga förkunskaper 
krävs. Ta med fika och kläder efter väder! Kontaktperson: Lars Sundberg. 
 
28 maj: Bombmurkleutflykt i Sävast 
Kl. 09:0, samling på Willysparkeringen.  
Sture Westerberg guidar oss på naturvandring nära fäbodvallen 
Norramarka där vi hoppas få se bombmurkla och andra naturvärden. 
Kontaktperson: Ann Carlberg. 
 
4 juni: Förberedande grundkurs i Biodling 
Kl. 14:00, Pontonjärvägen 7B (Medborgarskolans lokaler)  
Maud Jakobson från Bodens Biodlarförening ger en grundläggande 
föreläsning om biodling, ca 60 min. I lokalen finns även en honungs-
slunga att se. Efter föreläsningen åker de som vill till Mauds bisamhälle i 
Svartbjörnsbyn. Biodlarföreningen lånar ut dräkter och utrustning. Max 
10 personer. Föranmälan krävs - anmälan senast 29/5 till Jenny 
Malmqvist: jennyberglund@hotmail.com 

12 juni: Inspektera fågelholkar på Gruvberget 
Kl. 10:00, samling vid grillplatsen nedanför slalombacken. 
Följ med och inventera våra 20-talet fågelholkar på Gruvberget. Vi hjälps 
åt att se vilka som är bebodda och av vilka arter. Ta med fika och kläder 
efter väder. Kontaktperson: Kristina Berglund. 
 
19 juni: Guckuskoutflykt till Åkerby naturreservat  
Kl. 10:00, samling vid Dollarstore. Vi besöker vackra Åkerby naturreservat 
och hoppas att få se blommande guckusko. Ta med fika och myggmedel! 
Kontaktperson: Alexis Breidenskog-Mikko. 
 
6 augusti: Slåtterdag i Österby  
Kl. 18:00, samling vid Dollarstore. Hur stor del av ängen hinner vi slå?            
Vi arbetar en timma och rundar av med fika. Ta med fika samt räfsa och 
lie (om du har). Kontaktperson: Alexis Breidenskog-Mikko.   
 
26-28 augusti: Skördefest och miljödagar 
Besök vårt tält och prata natur och miljö, på hembygdsområdet.  
Kontaktperson: Kristina Berglund  
 
17 september: Barnaktiviteter med Natursnokarna 
Kl. 10:30 - 12:30, Kulturområdet på Gruvberget 
Naturskyddsföreningens organisation för barn – Natursnokarna – håller 
i aktiviteter för de yngre naturvännerna, barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi 
leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen. Alla barn bjuds på fika!  
Anmälan senast 13 september till snokledare Peter Lindqvist via telefon 
072-7292423 eller e-post peterlindqvist938@hotmail.com. 
 
27 oktober: Miljö- och hållbarhetsinriktad föreläsning med H2GS  
Kl. 18:30 på biblioteket 
Hur tas miljö- och naturhänsyn i exploateringen av H2GS, hur jobbar 
H2GS med hållbarhet och hur fungerar tillståndsprocessen? H2GS 
föreläser och svarar på frågor. Kontaktperson: Åke Wisten 
 

 
 
 
 



 
 

 
Styrelsens sammansättning 2021 
 

Ordförande: Alexis Breidenskog-Mikko 070-2746097 alexis.breidenskog.mikko@gmail.com 
Vice ordförande: Lars Sundberg 070-5931042 larsosundberg@gmail.com  
Sekreterare: Kristina Berglund 070-2033857 berglund_k@hotmail.com 
Kassör: Åke Wisten 070-5597072 ake.wisten@gmail.com 
Ledamöter: Nina Pettersson 070-6058134 ninaepettersson@gmail.com, Linda Edin tavidie@gmail.com, Sofia Larsson 073-2414282 
sofia_lar@hotmail.com, Ann Carlberg 070-6814133 fasterann@gmail.com 
Adjungerad: Jenny Malmqvist 073-0612610 jennyberglund@hotmail.com 
 
 

Vill du engagera dig i styrelsen, vara med och driva frågor i föreningen eller arrangera aktiviteter och 
insatser? Du behövs. Välkommen att höra av dig! 

 
 
Bilder från några av våra aktiviteter 2021 med bland annat holkuppsättning, ugglelyssning, skogskursen upptäck gammelskogen, 
ängsinventering och barnaktivitet med natursnokarna: 
 

   
 

     
 

  
  


