
 

 

  BGS -BLADET 
Medlemsbladet för Bergslagens Geologiska Sällskap 

 

 

 

Här kommer äntligen höstens medlemsblad. Föreningen går fortfarande på sparlåga och bla-

det är numera i en enklare form. Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Kallelse till årsmötet: 

 

BGS årsmöte sker söndag den 12/2 2017 kl.12:00 vid Klacken norr om Kopparberg. BGS 

bjuder på förtäring kl.12:00 och årsmötesförhandlingarna startar kl.13:00. Motioner till års-

mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet. Då inget separat utskick kom-

mer att göras så är detta att betrakta som en kallelse. 

 

OBS! Årsmötet kommer att ta beslut om hur vi ska hantera gruvstugan, mineralsam-

ling, litteratur och eventuella andra fysiska tillgångar under 2017 och framåt. Det är 

mycket viktigt att så många som möjlig kommer på detta årsmöte. Välkomna! 

 

Övriga aktiviteter: 

 

Lokal för inomhusaktiviteter saknas men vi kommer att försöka ha några egna exkursioner 

under den varma årstiden och även delta i VBGF’s aktiviteter. Det kommer ett nytt med-

lemsblad till våren med ett förhoppningsvis större program. Idéer till exkursionsmål motta-

ges tacksamt. 

 

Lör-Sön 8-9/4. Mineralmässa i Göteborg. Se www.geologerna.se 

 

Lördag den 6/5. Städning i gruvstugan. Fortsatt utrensning i Gruvstugan. Aktiviteter delvis 

beroende på årsmötets beslut. Vi träffas på plats vid gruvstugan kl.10:00. 

 

Fler aktiviteter kommer i vårutskicket. Se även VBGF’s hemsida: www.vbgf.se 

 

Hemsidan på ny adress: 

 

Vi har problem att uppdatera vår hemsida hos Geonord. Detta för med sig att vi inte får ut 

information om inställda aktiviteter eller nytillkomna. Tills problemet är löst hittar ni alltid 

senaste versionen av BGS hemsida här: 
 

wretling.net/bgs 
 

 

Ta alltid en titt på hemsidan inför exkursioner och aktiviteter. Hemsidan är vårt enda sätt att 

nå ut till medlemmarna mellan utskicken om det tillkommer nya aktiviter eller ställs in akti-

viteter. 

http://www.geologerna.se/
http://www.vbgf.se/


 

Kortreferat från aktiviteter: 

 

Lördagen den 2/4 besökte vi Tunabygdens Geologiska förening och Geologiska museet i 

Borlänge. 6 medlemmar från BGS och 4 från Tunabygden deltog och vi tackar för det varma 

välkomnandet. 

 

Lördagen den 4/6 hade vi tänkt ha en städdag i Gruvstugan som blev inställt. 

 

Med kort varsel blev vi inbjudna av Tunabygdens Geologiska att besöka Äventyrsgruvan i 

Tuna Hästberg den 19/11. Trots det så deltog 5 medlemmar från BGS på detta spännande 

gruvbesök.  
 

 

 

 

Förtroendevalda för BGS 2016 
 

 

Ordf Ingvar Sahlander Ryggen 770 

791 96 Falun 

023-371 18 

Vice ordf Roland Snarf Prosgårdarna 33 

790 20 Sågmyra 

023-595 32 

Kassör Franz Vyskytensky Pl 574, Herrhagen 

714 33 Kopparberg 

0580- 101 16 

Sekreterare Per Wretling Snickaregatan 5D 

711 31  Lindesberg 

070-2087050 

Ledamot Tom Hoel Box 83 

714 22 Kopparberg 

0706-911823 

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 Snickaregatan 5D 

711 31  Lindesberg 

070-2087050 

 

 

 

 

Postadress: Logebacken 3, 714 35 Kopparberg 

Hemsida: wretling.net/bgs (tillsvidare)  

Bankgiro: 261-3875 

E-post: Använd i första hand telefon för kontakt med styrelsen 

Sekreterare: per.wretling@gmail.com 
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