
 

 

Under våren och hösten 2017 

Studiecirkel för vegetarisk och vegansk mat 

Är du intresserad av att dra ner på köttkonsumtionen och äta mer 
hälsosamt både för kroppen och planeten? Vill du dessutom lära 
känna nya människor? Naturskyddsföreningen bjuder in dig att 
delta i en middagsgrupp där vi vid 6-8 tillfällen tillsammans lagar 
vegetarisk/vegansk mat hemma hos varandra under våren och 
hösten. För mer information och anmälan, kontakta Ellinor Wal-
demarson på ellinor.waldemarson@gmail.com eller 073 0501394.  
 

 

Onsdag 15 februari kl. 18.30 -19.30 Stadsbiblioteket 

Föredrag om klimatanpassning i Halmstad 

Petra Sörman, föredrar sin prisbelönta uppsats som analyserar och 
föreslår möjliga lösningar för Halmstads långsiktiga planering och 
utsatta läge för översvämningar och havsnivåhöjning i framtidens 
klimat.  
Kontaktperson Anna Sjövall 073 816 74 81  
Ett samarrangemang med Klimataktion Halmstad 

 

Onsdag 15 mars kl. 18.30 - 19.30 Stadsbiblioteket 

Föredrag om solel och solvärme—En viktig resurs 

i omställningen till en hållbar energiförsörjning 
Lars Andrén är en av landets mest anlitade energiföreläsare med 
starkt engagemang för den förnybara energin i allmänhet och sole-
nergi i synnerhet. Han är övertygad om att vi kan ställa om till en 
hållbar energiförsörjning och det med god ekonomi som inte 
kommer att påverka vår levnadsstandard negativt.                  
Kontaktperson Anna Sjövall 073 816 74 81                                
Ett samarrangemang med Klimataktion Halmstad 

 

Måndag 20 mars kl, 18.30, Strandgatan 20         

Årsmöte med inledande föredrag av              

landshövdingen Lena Sommestad 

Årsmötet öppnas med ett föredrag av Hallands läns landshövding 
Lena Sommestad på temat klimat och Parisavtalet och vad det 
innebär för Halland. Efter föredraget bjuds på fika, därefter börjar 
det formella årsmötet.  
 

Lördag 1 april kl. 11 – 16, Högskolehallen  

Klädbytardagen 

Rensa garderoben och byt ut dina plagg! Inlämning 11-13, uthämt-
ning 14-16. För mer information se hemsidan, facebook eller kon-
takta Anna Sjövall ,073 816 74 81 . 

 

Lördag 8 april kl. 10 - 12, Skogsgård 

Studiebesök i Skogsgård 

Välkomna på studiebesök på den KRAV-certifierade gården  
Skogsgård utanför Getinge. Skogsgård har ekologisk produktion 
av mejeriprodukter, kött och spannmål. Vi blir visade runt på går-
den 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: Stefan Anderson, 035-22 13 39 

Lördag 22 april kl. 11 - 13.30  

Strandstädning  

Tillsammans med  Westcoast Caching Halmstad,  
Friluftsfrämjandet och Håll Sverige Rent räddar vi Halmstads 
stränder från skräp! Vi utgår från Västra Stranden där vi samlar så 
mycket vi hinner. Det bjuds på fika och barn som deltar får di-
plom.          Samling vid grillplatsen vid Civila Flygfältet (Västra 
Stranden).  
Kontaktperson: Ellinor Waldemarson, 0730501394 

 

Söndag 23 april kl. 9.00-15.30 

Länsstämma, Gullbrannagården  

I år Arrangerar Halmstadskretsen Hallands Naturskyddsförenings 
årliga länsstämma. Dagen bjuder på exkursion, lunch, mingel och 
sedvanligt rådslag. Alla medlemmar i Halmstadkretsen är väl-
komna att delta, om du är intresserad anmäler du dig till kontakt-
personen. Samling för samåkning på Statoils parkering vid Halm-
stads Arena kl. 08.30 Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 
13 39 

 

Program 2017 - alla är välkomna! 

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

Välkomna till ett nytt år med Halmstads Naturskyddsförening!  

Aktiviteter med      symbolen 

passar hela familjen! 

Under 2017 kommer programmet delas upp i vår/

sommar– och höstaktiviteter. Glöm inte att besöka 

hemsidan eller gilla oss på facebook för mer information!  

Jag vill kalla alla medlemmar till årsmöte den 20 

mars, kl. 18.30 på Strandgatan 20.  Landshövdingen 

Lena Sommestad kommer att inleda mötet med ett 

föredrag om klimatet och Parisavtalet.  

 

Väl mött! 

http://halmstad.naturskyddsforeningen.se/


Onsdag  26 april kl. 18.30 - 19.30, Stadsbiblioteket  

Föredrag om Sambruk—lokala omställnings-

initiativ i Skåne 

Sambruk innebär att bli matsuverän genom gemenskapande allmän-

ningar och att organisera en lokal försörjning där man undviker 

marknader, och organiserar sparande och finansiering utan räntelån. 

Kontaktperson Anna Sjövall 073 816 74 81                                

Ett samarrangemang med Klimataktion Halmstad 

 

Onsdag 10 maj kl. 18.30—19.30, Stadsbiblioteket  

Föredrag om klimatetik—individens ansvar 

Bengt Brülde föreläser om klimatetik – individens ansvar. Hur 

stora uppoffringar är vi beredda att göra för att bromsa klimatför-

ändringarna? Hur skall ansvaret fördelas? Bengt är professor i 

praktisk filosofi, känd från TV och P3-programmet Christer.  

Kontaktperson Anna Sjövall 073 816 74 81  
Ett samarrangemang med Klimataktion Halmstad 

 

Lördag 13 maj kl. 10.00  

Familjedag vid Stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån vid Stadsbondgården. 

Stationerna som innehåller bl.a. håvning i vatten, fiske och utter-

spaning har öppet mellan 10 och 13. Vi bjuder på grillning och 

fika vid Stadsbondgården.                                                      

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 13 39. Samarrange-

mang med Fylleåns Vattenråd och Halmstads kommun.  

Lördag 20 maj kl. 8.00  

Fågelsång i Alet 

Kom och upplev fågelsång i unika Aleskogen. Vi vandrar runt 

och lyssnar på det rika fågellivet. Samling vid parkeringsplatsen till 

Alets idrottsplats kl. 08:00.  Ta med matsäck! 

Samarrangemang med Halmstads ornitologiska förening. Kon-

taktperson är Anders Olovsson, 0730 63 42 60 

 

I början av juni, mer information kommer på hemsidan  

Ginstloppet 

Vandring med start och mål i Vapnö grustäkt, det vackra natur-

området intill Galgberget. Vandring är cirka 2 km lång och går 

runt grustäkten och på Galgberget. Passa på att göra en insats för 

både hjärta och natur. För mer information om tider och anmälan 

(senast 31/5) besök vår hemsida.  Kontaktperson: Bo Hansson, 

035 12 15 08  

Torsdag 1 juni, 18.30, Bockalt i Oskarström 

Ett ryck för Ginsten 

Vi har ett särskilt ansvar för vår landskapsblomma och gynnar 

den genom att röja en fin ginstlokal från hotande slyuppslag. Ta 

med arbetshandskar och fikakorg. En trevlig, social och menings-

full försommarutflykt. Kontaktpersoner: Ebba Werner, 070-174 

90 06 eller Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53. 

Lördag 10 juni kl. 8.00 

Fåglar på Björkelund 

I över 50 år har Björkelund haft många holkar vilket borgar för 

ett rikt fågelliv. Vi följer vandringsleden längs Fylleån och lyssnar 

på försommarens fågelsång. Ta med matsäck och kläder efter 

väder. Samarrangemang med Halmstads Ornitologiska  

förening. Kontaktperson är Anders Olovsson, 0730 63 42 60  

Söndag 18 juni kl 14.00, Flygstaden 

De vilda blommornas dag 

Flygstaden - samling på Plantagens P-plats kl. 14.00. Ta gärna 
med fikakorg.                                                                         
Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53.        
Samarrangemang med Hallands botaniska förening 

Lördag 5 augusti kl. 12 - 15.   

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 Anderson, 035 22 13 39  

Lördag 19 augusti kl. 10.00 - 13.00  

Trollsländor på Björkelund 

Trollsländeexperten Göran Sahlén är på plats och guidar oss ge-

nom denna fantastiskt vackra insektsgrupp. Ta med hela familjen,  

gummistövlar och fikakorg.  

Kontaktperson: Malin Forsberg, 0768 04 04 05 

 

Söndag 27 augusti kl. 10.00 

Blomstervandring på Björkelund 

Följ med på en blomstervandring genom trädgården, slåtterängen, 

heden och naturbetesmarkerna på Naturskyddsföreningens fastig-

het Björkelund. Vi diskuterar skötsel och växternas roll i naturen 

för t.ex. fjärilar, bin och fåglar, som vi också förhoppningsvis ser 

på vår vandring, om dagen blir solig. Ta med hela familjen, gum-

mistövlar och fikakorg.                                                              

Ledare och kontaktperson: Ebba Werner 070-174 90 06           

Samarrangemang med Hallands botaniska förening                  

 

Var ligger Björkelund?                                       

Under sommaren hålls flera aktiviteter på Björkelund. Det är 

Naturskyddsföreningens egna fastighet som sköts med naturvård 

i fokus. Du hittar dit genom att svänga av vid skyltad infart från 

väg 25 mellan Marbäck och Simlångsdalen. Du kan också nå 

Björkelund via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.  

Vi återkommer med höstens aktiviteter  

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram, halmstadsnatur 


