Bo-Göran Andersson

Jag gav Lennart Mattsson ett förslag om att vi i styrelsen skulle presentera oss i GB. Eftersom
det var mitt förslag så fick jag äran att börja, så här kommer en presentation av vad jag är för en
figur.
Jag kommer från Sösdala men är bosatt
sedan 1994 i Tyringe tillsammans med
Annika och våra två flickor Martina och
Filippa, samt ett gäng hästar, hundar och
några kattor.
Jag har ända sedan jag var liten sprungit i
naturen med kikare och kamera. Min första
tubkikare inköptes 1979 och efter några år
när sparpengarna räckte till blev det tid för
min första kamerautrustning. En konica tc
samt ett 500 tele var vad det räckte till.
Min början till fågelskådare startade på Store mosse 1979 det var 10 år efter den stora branden
och man kunde se nästan hela mossen från fabriken, annat är det idag. Numera besöker jag
sällan mossen pga att naturen har tagit över snart alla öppna ytor som förr fanns överallt.
Jag har varit medlem i GBF i ganska många år men ej deltagit så aktivt förrän jag träffade en
trevlig typ under ett pågående jobb i Hässleholm. Det var Thord Persson. Vi diskuterade
Sösdala, fåglar samt GBF. Efter det tvingade han ut mig på något som hette andfågelräkning i
Finjasjön där jag träffade en massa trevliga naturmänniskor och vips så föddes en ny aktiv
GBF:are.
Varje år tillbringar jag åtskilliga timmar i naturen både hemma och på min favoritplats: Öland,
där jag är minst 4 gånger varje år för att fotografera. Detta året har jag ägnat åt att fota alla
Skånes orkidéer och har haft fantastisk hjälp av min vän Göran Knutsson som jag härmed vill
tacka för att han orkat släpa runt på mig! Nu har jag bara mossnycklar i Vittsjö kvar så om någon
vill visa mig den lokalen nästa år vore det trevligt.
Mitt mål i GBF är att försöka få ut fler, framförallt lite yngre medlemmar till våra möten och
utfärder. Samt att vi i fortsättningen måste vara en stark förening med mycket att säga till om
vid en hel del vansinnesprojekt som det tyvärr finns gott om i vår värld.
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