Verksamhetsberättelse
för föreningen Ejgdetjärnet 2016
Året började med några fina dagar med skridskois där vi även hade inbjudit flyktingar
från Edsvik att prova på skridskoåkning, vilket de flesta aldrig gjort tidigare. Det blev
mycket uppskattat, en del talar om det fortfarande.
Det blev även en fin skridskodag den 4:e december men i övrigt dåligt med is detta
år.
Den 24:e april var det fågelvandring med Jan Uddén. Det var lite kallt och alla fåglar
hade inte kommit än, men vi fick fick ändå se och/ eller höra 51 olika arter. Vi
beskådade även en sällsynt och vacker svamp som heter scharlakansröd vårskål.
Sedan var det det vanliga arbetet med att laga stängsel runt beteshagarna. Mousa och
Lars fixade en utvidgning av hagen vid bron som föreslagits.
Det blev också en uppsnyggning på Tippen som planerats, där området delades
mellan gräsplan och parkering. Även där arbetade Lars med grävmaskin och ett antal
frivilliga. Det var torrt under försommaren och tog tid innan gräset grodde men nu ser
det fint ut.
Betessäsongen startade med kosläpp 28 april. I år betade 6 av Annas kor och kvigor
plus en stut. Sara Levin släppte en liten ko och en stut och så lånades en tjur från
Bullaren med syftet att betäcka hondjuren. Detta tror vi att han skötte som han skulle
(resultatet i skrivande stund ej klart) och han var väldigt snäll. Därtill betade Annas
gutefår: 6 tackor med lamm och baggen. De gick först bara vid Knipen men sedan i
hela hagen. Under september släppte Anna också sina två små hästar vid Studseröd
för att efterbeta. Detta gav Tyrone en del arbete med att fylla vatten för dom ville inte
gå ner och dricka i sjön.
Det blev nästan inga rymningar i år, bara en gång av oklar anledning. Djuren trivdes
och mådde bra som vanligt och flyttningen mellan hagarna går nu lätt och smidigt.
Det utfördes naturligtvis också arbete med att röja under stängsletrådarna.
Jan Erling har bättrat på utmärkningen av promenadstigar med blå färg, samt under
sommaren delat ut ”tiggarbrev” som inbringar en del pengar.
Som vanligt promenerar, joggar, cyklar mycket folk runt sjön och uttrycker
uppskattning.
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