Hej Biofotingar!
2021 är snart förbi och nu väntar oss ett orört 2022. Förhoppningsvis kommer vi att få ett år som blir
något mer normalt där vi slipper allt med pandemi, restriktioner och elaka virus. Ett år där vi kan
resa och träffas utan att behöva tänka på att hålla avstånd och andra försiktighetsåtgärder.
Vi i planeringsgruppen har nu tagit fram några aktiviteter inför nästa år. Två fotoutflykter är
planerade, ön Trysunda i Höga Kusten och Saxnäs i Västerbottens fjällvärld samt 2 digitala
medlemsmöten där ni medlemmar kan få visa upp en bild med ett speciellt tema.
Läs mer om detta här nedan.
Har ni egna idéer om vad vi mer skulle kunna göra framöver så hör gärna av er. Det kan vara utflykter
till nya spännande resmål, tips på utställningslokaler, arrangemang runt foto m.m.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Digital bildvisning 2:a februari och 9:e november 2022 kl.19.00
Vi vill att du skickar in en bild som du tycker beskriver ”Mitt bästa minne 2021”. Det behöver inte
vara den tekniskt bästa bilden, men en bild som du kan berätta något om och som kanske präglat ditt
fotograferande under 2021, eller det kanske var ett speciellt tillfälle som var något extra.
Bilden skickas till Åke Andersson, akand@telia.com, via Wetransfer, Sprend eller någon annan
filöverföringsfunktion (men INTE via mejl). Bilden behöver inte vara krympt. Filnamnet ska innehålla
ditt namn. Senaste dag att skicka in bilden är 21:a januari.
Vi kommer under träffen att be dig berätta om din bild när den visas så att fler kan få ta del av ditt
2021. Det är inte ett krav att delta med bild under mötet, men det är ju trevligare ju fler som vill
bidra.
Inför höstens digitala bildvisning gäller samma förfarande som ovan. Här blir sista inlämningsdag 28:e
oktober och träff 9:e november. Temat för hösten är: ”Djur i min närhet”.
Digitala bildvisningen kommer att hållas via Jitsi vilket är ett gratis konferensprogram som inte
behöver någon installation och är kostnadsfritt.
Länk för att delta: https://meet.jit.si/BiofotoAU

Vi rekommenderar att du sitter vid en dator eftersom vi kommer att visa bilder, men det finns även
en app för telefonen som du kan ladda ner. Inte nödvändigt, men det blir oftast bättre om man också
använder headset.
Vi kommer att starta ca: 15 minuter i förväg så att du kan testa att allt fungerar.
Hör gärna av dig om du funderar över något till: akand@telia.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trysunda 27 - 29 maj.
Ön Trysunda ligger längst ut i havsbandet i Höga Kusten. Hela ön är ett Naturreservat bildat 1987 och
består av Trysunda, Skrubban och flera mindre öar. Vid hamnen ligger ett idylliskt fiskeläge som är
det bäst bevarade längs hela Ångermanlandskusten. Från hamnen leder ett nät av stigar till flera
vikar av olika karaktär.
Rödskateviken men sin röda Nordingrå granit, Björnviken med sin fantastiska sandstrand och
Storviken med vacker klapperstensstrand. Ön har varierande vegetation, rikt fågelliv och
lättillgängliga utsiktsberg.
Trysunda når vi med båtresa från Köpmanholmen, 30 - 45 minuter.
Boende har vi på Vandrarhemmet som ligger i hamnen, 10 min gångväg från båtbryggan.
Information om bokning, pris, båttider m.m. kommer senare men det går redan nu att göra en prel.
bokning till info@andersdahlin.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saxnäs 15 – 18 september
Saxnäs är en vacker fjällby som ligger vid Kultsjöns strand i Vilhelmina kommun strax söder om
Marsfjällen. Marsfjällen och Kultsjödalen erbjuder oss en mängd spännande utflyktsmål. Det finns
flera lättillgängliga vattenfall. Flera av vattenfallen ligger i direkt anslutning till Vildmarksvägen och
kräver inte mer än en kort promenad.
Fiskonfallet ligger strax efter Saxnäs om du är på väg upp mot Klimpfjäll. Det är skyltat och
parkeringsmöjlighet finns vid vägen. Vattenfallet ligger cirka 150 meter från vägen.
Trappstegsforsen ligger 5 km söder om Saxnäs alldeles vid vägen och är ett vattenfall formad till en
trappa där Kultsjöns vatten kastas utför i imponerade kaskader.
Söder om Trapstegsforsen i Kultsöåns dalgång har vi flera fina forssträckor med vackra fall som
Dimmforsen och Litsjöforsen, alla lättillgängliga från bilparkering.

Med Saxnäs som utgångspunkt har vi Klimpfjäll och Stekenjokk inom 1 tim bilresa. Från Klimpfjäll och
upp mot Stekenjokk finns många fotomöjligheter till att fotografera höstfärger i fjällbjörkskogen.
Uppe på Stekenjokk platån har vi fantastiskt vackra fjällvyer och med lite tur både ren, ripa och
fjällräv som fotomotiv.

30 min. bilresa från Saxnäs når vi Marsliden som ligger vid foten av Marsfjället vars högsta topp når
1589 m ö.h. och är därmed det högsta fjället i den svenska fjällkedjan mellan Sylarna och Norra
Storfjället. Marsfjället är ett naturreservat som även skyddas enligt Natura 2000.
Marsliden blev välkänd genom Bernhard Nordh’s böcker om nybyggarna, I Marsfjällets skugga och
Fjällfolk.
Detta är bara en del av de fotoutflykter vi har att välja på allt kan inte nämnas här.
I Saxnäs bor vi på STF:s vandrarhem som har 22 dubbelrum och 6 flerbädds-/familjerum.
Rummens storlek är cirka 21,5 kvm. I dubbelrummen är det två enkelsängar. I flerbäddsrummet är
det två våningssängar med en bredare nedre bädd. I alla rum finns det toalett och dusch.
På vandrarhemmet finns allrum med TV, soffor, kök och köksutrustning för självhushåll.
Information om bokning, pris, m.m. kommer senare men det går redan nu att göra en prel. bokning
till info@andersdahlin.com

Hoppas nu att ni finner något av detta intressant så hörs och ses vi på någon av dessa aktiviteter.
Fram till dess önskar vi er nu alla många trevliga fotoutflykter under jul och nyårshelgen, var
försiktiga där ute, håll avstånd, undvik trängsel med andra människor och ta hand om er.
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