
 

 

Aktiviteter med denna symbol passar hela familjen!  

 

Tisdag 24 mars kl. 17.00 

Studiebesök vid solcellspark i Skedala 

Välkomna på ett studiebesök vid Halmstads nya solcellspark. Mer 

info och vägbeskrivning på hemsidan. Samarrangemang med  

Simlångdalens Naturvårdsförening.  

Kontaktperson är Bengt Svalander, 035 447 92 

 

Onsdag 25 mars kl. 18.00 

Årsmöte och föredrag om  

sanddynsrestaurering, Strandgatan 20 

Magnus Nystrand från Länsstyrelsen berättar om det halländska 

restaureringsarbetet för att bevara växt- och djurlivet i de syd-

svenska sandmarkerna. Kusthedarna har under de senaste 100 åren 

planterats, odlats upp eller exploaterats. Projektet ger möjlighet att 

återställa några av de mest värdefulla sandmarkerna i södra Sverige.  

Kontaktperson är Jessica Gunnarsson, 0722 43 41 10 

 

Lördag 18 april kl. 10.00  

Studiebesök i Skogsgård 

Välkomna på studiebesök på den KRAV-certifierade gården Skogs-

gård utanför Getinge. Skogsgård har ekologisk produktion av meje-

riprodukter, kött och spannmål. Vi blir visade runt på gården och 

får inblick i hur vardagen på en ekologisk gård ser ut. Samling för 

samåkning på Statoils parkering vid Halmstads Arena kl. 9.30.  

Kontaktperson är Linda Gustafsson, 0709 22 15 50 

 

Lördag 18 april  

Klädbytardag 

Mer information kommer inom kort på hemsida och Facebook. 

Är du intresserad av att engagera dig i Klädbytardagen? Välkommen 

att kontakta Jessica Gunnarsson, 0722 43 41 10.  

25-26 april  

Natursnoksledarkurs i Halmstad 
Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver 

inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare. 

Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att 

Natursnoksledare ska få träffa andra Natursnoksledare och utbyta 

erfarenheter och tips. Kursen hålls utomhus av erfarna utomhuspe-

dagoger. Mer info och anmälan: www.naturskyddsforeningen.se 

 

Söndag 26 april kl. 9.00 

Länsstämma, Trulsgården, Laholm 

Hallands naturskyddsförening årliga länsstämma. Dagen bjuder på 

exkursion, lunch, mingel och sedvanligt rådslag. Alla medlemmar i 

Halmstadkretsen är välkomna att delta, om du är intresserad anmä-

ler du dig till Stefan Anderson, 035 22 13 39. Samling för samåkning 

på Statoils parkering vid Halmstads Arena kl. 8.30. 

 

Lördag 9 maj kl. 10.00-13.00  

Familjedag på Stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån vid Stadsbondgården. Stat-

ionerna som innefattar bl.a. håvning i vatten, fiske och utterspaning 

har öppet mellan 10 och 13. Vi bjuder på grillning och fika vid 

Stadsbondgården. Samarrangemang med Fylleåns Vattenråd och 

Halmstads kommun.   

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035 22 13 39 

 

Lördag 16 maj kl. 8.00  

Fågelsång i Aleskogen 

Kom och upplev fågelsång i unika Aleskogen. Vi vandrar runt och 

lyssnar på den rika fågelsången. Samling vid parkeringsplatsen till 

Alets idrottsplats. Samarrangemang med Halmstads ornitologiska 

förening.  

Kontaktperson är Anders Olovsson, 0730 63 42 60 

Halmstads natur 

Program 2015 - alla är välkomna! 

Besök gärna vår hemsida: www.halmstad.naturskyddsforeningen.se 

I år drar vi igång Natursnokarna i Halmstad!  Vill du och din familj 

vara med? Vi söker familjer som vill vara ute i naturen och lära sig på 

ett lekfullt sätt. Varje aktivitet har ett tema och anordnas av en familj. 

Lämplig ålder på barnen 3-9 år. Träffarna planeras till var tredje vecka i 

Halmstad med omnejd. Första träffen är söndagen 29 mars kl. 10.00, 

på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund.  

Anmälan sker till Helena Westberg helena.westberg.hw@gmail.com 

Mer information fås vid anmälan.  

Jag vill också kalla alla medlemmar till årsmöte den 25 mars, kl. 18.00. 

Årsmötet inleds med ett föredrag av Magnus Nystrand som berättar 

om sanddynsprojekten ut med Hallandskusten och om hur arbetet är 

tänkt att resultera i en ökad biologisk mångfald för de Halländska 

sanddynsområdena. 

 

Besök gärna vår hemsida eller  

Facebook för aktuell  

information. 

Välkomna till årsmöte och ett nytt år med Halmstads Naturskyddsförening!  

http://halmstad.naturskyddsforeningen.se/
mailto:helena.westberg.hw@gmail.com


Onsdag 20 maj kl. 18.30  

Klimataktion Sverige 

Kom och lyssna på SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson som 

kommer att visar på ett hoppfullt perspektiv kring klimatkrisen.  

Stadsbiblioteket, övre plan.  

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035 22 13 39 

 

Lördag 30 maj  

Vapnöloppet 

Under Halmstadgillet den 30 maj är du varmt välkommen att delta i 

naturskyddsföreningens lopp i Vapnö grustäkt med omnejd, passa på 

att göra en insats för både naturen, miljön och ditt hjärta. För mer 

information om starttid och anmälan kommer på vår hemsida.  

Kontaktperson är Malin Forsberg, 0768 04 04 05 

 

Lördag 13 juni kl. 8.00  

Fåglar vid Björkelund 

Björkelund skänktes till Hallands Naturskyddsförening som en donat-

ion för mer än 50 år sedan. Under många år var det HOF:s medlem-

mar som skötte gården, men numera är det en särskild arbetsgrupp 

som står för arbetet. I över 50 år har Björkelund även haft många  

holkar vilket borgar för ett rikt fågelliv.  

Kontaktperson är Anders Olovsson, 0730 63 42 60  

 

Onsdag 24 juni kl. 18.30 

Botaniskguidning längs Prins Bertils stig 

Vi strövar i ca 2,5 timmar och njuter av sommarkvällen, havet och 

blomsterprakten under ledning av Hallands Botaniska förening.  

Samling vid kiosken Tyludden/Tjuvahålan.  

Kontaktpersoner är Stefan Anderson, 035 22 13 39   

 

Söndag 5 juli kl. 12.00  

Aktiviteter vid snorkelleden i Svärjarehålan 

Vad finns det för roliga djur längs Halmstads stränder? Guidade turer 

längs snorkelleden, strandfynd, fågelskådning och mycket mer. Om 

vädret medger finns det även möjlighet till “prova på dyk”. För att vara 

med på aktiviteterna måste du kunna simma bra.  

Kontaktperson är Stefan Andersson, 035 22 13 39 

 

Juli  

Besök på Berte Qvarn och SIA glass 

Information om allt från mjöl till glass. Besöket avslutas med 
provsmakning på SIA glass. Mer info kommer på hemsidan. 

Kontaktpersoner är Stefan Anderson, 035 22 13 39 och  

Kristofer Stenström, 0730 83 40 13  

Augusti  

Kajakpaddling i Grötvik 

Prova på att paddla Kajak och lära sig vad man ska tänka på när man är 

på sjön. I samarbete med Go Nature. Max 10 deltagare. Mer informat-

ion om tid och datum fås i samband med bindande anmälan som sker 

till  christer.k.rosenberg@gmail.com  

Lördag 29 augusti kl. 10.00-13.00  

Trollsländor & mångfaldsträdgård vid Björkelund 

Välkomna på invigning av mångfaldens trädgård. Här kan du som 

besökare komma riktigt nära insekterna för att studera, fotografera 

eller bara njuta av dem. Trollsländeexperten Göran Sahlén är på plats 

och guidar oss genom denna fantastiskt vackra insektsgrupp. Ta med 

hela familjen, gummistövlar och fikakorg.  

Kontaktperson är Malin Forsberg, 0768 04 04 05 

 

Lördag 5 september kl. 10.00 

Slåtter på Björkelund 

Välkommen på en inspirerande och viktig aktivitet - den årliga slåttern 

på vår äng vid Björkelund. Kan du inte slå med lie har du ett gyllene 

tillfälle att lära dig – eller att delta i annat arbete. Ta med hela familjen 

och passa på att gå vandringsleden längs Fylleån. Vi bjuder på enkel 

förtäring. Samling på gårdsplanen 10.00.  

Kontaktperson är Ebba Werner, 035 17 56 82 

 

Söndag 13 september kl. 14.00 

Svampar på Björkelund 

Ta med korg, svampkniv och fika så går vi på jakt efter såväl ovanliga 

och vanliga som ätliga och giftiga svampar under ledning av svamp-

konsulent Alice Berglund. Samling vid Statoil vid Halmstad Arena för 

samåkning kl. 13.30 eller på gårdsplanen på Björkelund kl. 14.00.  

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035 22 13 39 

 

28 september - 4 oktober 

Miljövänliga veckan:  Ekologisk fika 

Varje år, vecka 40, uppmärksammar Naturskyddsföreningen att konsu-

mentmakt kan göra skillnad. Även om du inte sitter i styrelsen är du 

varmt välkommen att engagera dig i denna viktiga fråga.  

Kontaktperson är Helena Björklund, 035 12 65 34 

 

Tisdag 24 november kl. 18.00 

Föredrag om HEM 

Det sker en förändring av Halmstads Energi och Miljöbolags sophan-

tering. Hur kommer det nya optibagsystemet fungera? Vilka krav ställs 

på hushållen och kommer detta bli bättre för miljön? HEM informerar 

oss på Studiefrämjandet under Europeiska minska avfallet-veckan. 

Kontaktperson är Ellinor Waldemarsson, 0730 50 13 94 

Program 2015 - alla är välkomna! 

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram, halmstadsnatur 

mailto:christer.k.rosenberg@gmail.com

