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När dessa rader skrivs är det dagen efter DABS årliga vårutflykt till Säterdalen.
Sällskapet har som tradition att inleda vårens och sommarens utflykter med ett
besök i Säterdalen. Så här i början på maj är dalen som vackrast med skir grönska
och stora mattor av vitsippor. Fågelsången är bedövande. Växtplatserna för de i
Dalarna ovanliga arterna som vårlök, svalört, smånunneört, desmeknopp och
skuggviol besöktes. DABS har under det senaste verksamhetsåret varit engagerat i
dalens framtid. Det har i många år diskuterats att bilda ett naturreservat i dalen. Nu
var det aktuellt med att fatta beslut. Många markägare har dock varit motståndare
till att ett reservat skulle bildas. DABS har stöttat förslaget och vi har framfört våra
synpunkter genom insändare i lokalpressen och med ett öppet brev till
länsstyrelsens styrelse. Till vår glädje fattade länsstyrelsen beslut om att förklara
Säterdalen som naturreservat. Arendet är dock ännu ej slutfört då markägarna har
överklagat beslutet.

Ni som läst dessa rader i tidigare nummer av Trollius vet att jag efterlyst
medlemmarnas synpunkter på styrelsens programutbud. Frågan diskuterades även
vid årsmötet i år. De som hört av sig till styrelsen har varit positiva till
programmen. Den stora frågan, som alla har ställt sig, är hur man skall kunna
komma ihåg datum och tider, när programbladet kommer flera månader före
utflykten man är intresserad av. Här hjälper inte alltid att programbladet är uppsatt
på anslagstavlan eller på kylskåpsdörren. Allt drunknar i det stora utbudet av olika
aktiviteter som finns idag. Styrelsen har diskuterat att sända ut programbladen
oftare eller att skicka en påminnelse inför programpunkten. Detta är dock inte
ekonomiskt möjligt för en liten förening som vår. Idag finns dock ett billigare
alternativ och för er som har e-post har styrelsen tänkt att göra ett försök med att
sända en påminnelse inför programmen. Har du e-post och är intresserad av att bli
påmind om kommande programpunkter så meddela din e- postadress till
Märta Ohlsson
Arbetet med att inventera floran i Dalarna pågår, men ännu är det mycket långt
kvar innan edny Dalaflora kan komma i tryck. Många har liksom mig haft rutor
som vi genomsökt under några år och vi borde bli fardiga-i sommar. Nya
spännande rutor att undersöka väntar. Nya inventerare behövs. Ar du intresserad så
kontakta Staffan Jansson.

Vi ses i markerna.


