Verksamhetsberattelse foreningen Egjdetjarnet 2014

Foljande verksamheter har genomforts av foreningen Egjdetjarnet.
•

Under vintermanaderna har plogning av skridskobanor genomforts pa Egjdetjarnet vid ett
flertal tillfallen av Jan-E. Skridskobanorna har flitigt nytjats av ortsbor och inresta.

•

Hela aret men framfor allt under tidig var lockas manga besokare till Egjdetjarnet for att
promenera eller mota varen. Tidig var betyder fantastiska upplevelser som blasippskogen
och de tidiga varfaglarna i tjarnet. Ett besoksmal for hela kommunen !

•

De senaste vararna i maj manad har foreningen tillsammans med var valkande ornitologen
och naturvetare Jan Udden, en guidad vandring runt Egjdetjarnet. Jan Uddens guidade tur
har manga besokare, och ar arets hojdpunkt. Foreningen Egjdetjarnet bjud pa grillkorv vid
vindskyddet.

•

I slutet av maj ar det aven dags for det arliga koslappet. I ar var det Anna Karlsson som
slappte sina lantraser, 11 st Bohuskulior som skulle beta i hagarna kring Egjdetjarnet. Under
sommaren foddes aven en kalv i det frta.

•

Under varsasongen jobbades det fiitigt med att reparera stangsel och dra trSd och satta nya
stolpar. En del rojningsarbete pa stigar och promenadvavar genomfordes efter vinterns
stormar. Oversyn av broar och enklare forbattringar har utforts pa 2 stallen

•

Sommarens arbete bestod av rojning av gras under alia stangsel pa bada sidor om tjarnet,
totalt ca 2,5 km. Arbetet utfordes vid flera tillfallen. Evert och Tyrone fick gora en reparation
av kobron under sommaren.

•

Vid tv3 tiltfallen under betessasongen fick kossorna flyttas mellan olika hagar. I arbetet ingar
att satta upp tillfalliga stangsel sa inte korna ger sig ut pa egen hand i omgivningarna

•

Ett stort och varmt tack till alia medarbetare som gor det mojligt att halla igang denna
verksamhet, och alia uppoffringar ni gor for naturen genom att halla Egjdetjarnet levande.

•

Foreningen Egjdetjarnet vitI framforalt Tacka alia 50 stodmedlemmar som genom era bidrag
mojliggor att foreningen kan genom fora ett antal atgarder och forbattringar vid
Egjdetjarnet. Stort TACK
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