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Terminerad turmalinkristall i kvarts. Kristallen ca 5cm. Dalby Zinkgruvan. 

Insamlad sommaren 2013. Samling Per och May-Eli Wretling 

 

 

 

Välkommen till höst/vinter-numret av medlemsbladet.  

 

I detta blad finner du bl.a. datum för årsmötet och vårens stenauktion.   

 

Föreningen har gått på sparlåga detta år, antalet medlemmar som deltar i våra aktiviteter bara 

minskar och vi har för närvarande ingen lokal att ha våra inomhusaktiviteter i. Styrelsen arbetar 

för att hitta en ny lokal men vi har också kommit till ett läge där vi förmodligen måste avveckla 

den gamla gruvstugan och försöka få in samlingen och anordna möten i någon annan lokal. 

 

Kom gärna på årsmötet och gör din röst hörd om föreningens framtid. Men kom ihåg att 

motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet. Väl mött! 

 

 

Redaktören 

 

 

 

  BGS -BLADET 
 

Medlemsbladet för Bergslagens Geologiska Sällskap 



Program vinter-vår 2015 
 

Bergslagens Geologiska Sällskap hälsar alla medlemmar samt övriga intresserade 

välkomna till våra aktiviteter. 

 

Söndagen 15 Februari kl.13.00 OBS: Vid Gillersklack norr om Kopparberg. Årsmöte med 

sedvanliga årsmöteshandlingar. Då inget utskick kommer att utsändas separat, så är detta att 

betrakta som en kallelse. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor 

före årsmötet. Föreningen bjuder på förtäring. Väl mött! 

Söndagen 22 Mars. kl.13.00. Stenauktion / Stenförsäljning. BGS traditionsrika stenauktion, i 

år också med visning av gamla gruvkartor/-dokument i regi av Håkan Mossberg från 

Hembygdsföreningen. Öppet för medlemmar i båda föreningar och för alla övriga intresserade. 

Lokalen är Tingshuset i centrala Kopparberg. 

Lördagen den 18 April. Vi besöker samlaren, stensliparen och fotografen Torbjörn Lorin. 

I kombination med detta gör vi en exkursion till Dylta kalkbrott eller annan fyndplats i 

nätheten. Samling kl.10.00 vid järnvägsstationen i Frövi. 

Maj. Datum kommer i nästa utskick. Vi tar en arbetsdag i gruvstugan. Städar, röjer och 

sorterar, eventuellt packar ner det vi hinner av stensamlingen om vi har fått en ny lokal. Vi 

behöver allt hjälp vi kan få så kom gärna och hjälp föreningen. 

 

Programmet är preliminärt. Mer info kommer i utskick efter årsmötet, men framför allt, 

besök vår hemsida, där kommer senaste information att finnas först: 

www.geonord.se/org/BGS 

 

 

Se även Ludvikaföreningens program: http://www.vbgf.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbgf.se/


Kortreferat från vårens och sommarens aktiviteter 
 

 

Söndagen 18 Maj hade vi exkursion till Nordmark. Endast 2 medlemmar deltog.  

 

Söndagen 24 augusti guidades vi av Kjell Gatedal till bl.a. Hultagruvan utanför Striberg där vi 

fann en del Scheelit och andra skarn-mineral. Vi var 7 deltagare.   

 

Söndagen 14 September besökte vi Granmurens pegmatitbrott utanför Sala. Det finns 

fortfarande något bergkristall men fynden var inte anmärkningsvärda. Vi var 5 deltagare. Mer 

spännande var kanske att åka igenom området från den stora skogsbranden på vägen. 

 

 

 

 

 
Kalcitkristaller från Gåsgruvan Filipstad, insamlad hösten 2013.  

Samling Per och May-Eli Wretling 

  

  



Förtroendevalda  för  BGS  2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vi städar i medlemslistan med jämna mellanrum avseende ogiltiga adresser o.dyl. Kontakta 

sekreteraren eller någon i styrelsen om du saknar medlemsutskicket eller har ny adress. 

 

Medlemsavgiften för enskild och familj är 100:-. Ungdomar upp till 18 år gratis. Betala i tid så 

att du inte missar något utskick.  

 

Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen av medlemsavgiften! 

 

Besök föreningens hemsida för senaste nytt och eventuella ändringar i programmet! 

 

 

Postadress: Logebacken 3, 714 35 Kopparberg 

Hemsida: www.geonord.se/org/BGS 

Bankgiro: 261-3875 

E-post: bgs@geonord.org 

 

 

Trevlig vinter önskar styrelsen! 

Ordf Ingvar Sahlander Ryggen 770 

791 96 Falun 

023-371 18 

Vice ordf Tom Hoel Box 83 

714 22 Kopparberg 

0706-911823 

Kassör Franz Vyskytensky Pl 574, Herrhagen 

714 33 Kopparberg 

0580- 101 16 

Sekreterare Per Wretling Jätteåkersv.2F 

711 36  Lindesberg 

0581-147 32 

Ledamot Roland Snarf Prosgårdarna 33 

790 20 Sågmyra 

023-595 32 

Ledamot Svein Haugen Sprängarvägen 3B 

714 34 Kopparberg  

0580-10141 

Ledamot  Frank Söderström Mårdshyttan 491 

713 94 Nora 

0581-511 15 

 

Revisor Elsie-Marie 

Lundberg 

Gruvskogsvägen 18 

772 30 Grängesberg 

0240-212 86 

Revisor Ingrid Eklöv Tallvägen 13 

714 72 Ställdalen 

0580-205 13 

Redaktör Per Wretling Jätteåkersvägen 2F 

711 36  Lindesberg 

0581-147 32 


