
 

 

Lördag 5 augusti kl 12-15 Svärjarehålan, Tylösand 

Aktiviteter vid snorkelleden  

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. Samarrangemang med Halmstads dykarskola och Halmstads 
kommun. 
Kontaktperson är Stefan Anderson, 035 22 13 39 
 

Lördag 19 augusti kl. 10 på Björkelund 

Trollsländor på Björkelund 
Vid naturskyddsföreningens fastighet Björkelund kommer    
Trollsländeexperten Göran Sahlén att guida oss genom denna 
fantastiskt vackra insektsgrupp. Under exkursionen finns det 
möjlighet att håva, både på land och i vattnet. Ta med hela famil-
jen, gummistövlar och fikakorg.  

Kontaktperson är Björn Ericson, 0768-36 26 26 

Söndag 27 augusti kl. 10 på Björkelund  

Blomstervandring på Björkelund 

Följ med på en blomstervandring genom trädgården, slåt-
terängen, heden och naturbetesmarkerna på Naturskydds-
föreningens fastighet 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. 
Kontaktperson, Ebba Werner, 070-174 90 06 

Lördag 2 september kl. 10 på Björkelund 

Slåttern på Björkelund 

Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga 
slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det 
finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna 
redskap. Kanske vill du ha hjälp att slipa ditt lieblad? Här kan du 
få hjälp med slipning och liehantering av våra instruktörer. Ta 
med hela familjen och njut av 
musik och trevlig slåttersamvaro. 
Du kan också passa på att gå 
vandrings- leden längs Fylleån. 
Hallands Naturskyddsförening 
bjuder på enkel förtäring.  
Samarrangemang med Hallands 
Botaniska förening. 

Kontaktperson, Ebba Werner 
tfn: 070-174 90 06 
 

 

 

 

Onsdag 6 september kl 18.30 Stadsbiblioteket 

Föredrag om framtidens klimat av Sandra       

Andersson, SMHI 

Föredrag med aktuell information om klimatförändringarna och 
hur dessa kan påverka vädret hos oss och hur havsytan kan be-
räknas stiga. Kunskap med största betydelse för beredskap och 
samhällsplanering. Arrangeras av Klimataktion Halmstad.  

 

 

Program 2017 - alla är välkomna! 

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

Sommar- och höstprogram för Halmstads Naturskyddsförening 

Här kommer programmet för sommaren och 

höstens alla aktiviteter. Gilla oss på facebook så 

får du uppdateringar om våra aktiviteter och   

annan trevlig information om natur- och miljö-

relaterande händelser i närområdet.  

Alla är välkomna att delta på aktiviteterna, ung 

som gammal, medlemmar och de som inte hunnit 

bli medlemmar ännu. 

Väl mött! 

Hitta till Björkelund?   

Under sommaren och hösten hålls flera aktiviteter på Björkelund. Det är naturskyddsföreningens egna fastighet som sköts med natur-

vård 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.  

Aktiviteter med den här symbolen            passar för hela familjen! 

http://halmstad.naturskyddsforeningen.se/


Söndag 10 september kl. 14. Samling vid Wall-

bergskolans parkering 

Svamp i park och trädgård vid Slottsmöllan 

Följ med på en vandring i Slottsmölleområdet. Bland de stora, 
gamla lövträden spanar vi efter guldtofsskivling, panterflug-
svamp, finluden stensopp och flera spännande spindelskivling-
ar. Dessutom finns här en av Halmstads få växtplatser för 
lömsk flugsvamp. Samarrangemang med Hallands botaniska 
förening  
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22. 

 

Miljövänliga veckan V. 40 

Fräsch på riktigt!  

Naturskyddsföreningen fortsätter kampanjen ”Fräsch på rik-

tigt”. Det blir allt tydligare att produkterna som vi smetar på 

våra kroppar innehåller ämnen som påverkar både vår hälsa 

och miljön negativt. Under miljövänliga veckan planeras en 

aktivitet tillsammans med ICA MAXI vid Högskolan så håll 

utkik efter mer information på vår hemsida och på facebook.  

 

Tisdag 3 oktober kl 18.30 på Studiefrämjandet 

Föredrag om kemikalier i vår vardag 

Under miljövänliga veckan kommer kemikalieexperten Helena 
Norin och föreläser om olika kemikalier i vår vardag. Vad kan 
jag som konsument tänka på när jag handlar och vilka produk-
ter bör jag undvika? 
Kontaktperson Helena Björklund 070 – 691 89 94 

 

Lördag 28 oktober på Stadsbiblioteket 

Eko-dagen på stadsbiblioteket 

Halmstads naturskyddsförening är med på Eko-dagen på 

stadsbiblioteket med bland annat, ”gör dina egna hygienpro-

dukter”-aktivitet och klädbytardag. Aktiviteter under dagen 

kommer ut i ett särskilt program under hösten. Så håll utkik på 

vår hemsida och på facebook. 

Måndag 6 november kl. 18 på Växtvärket  

Studiebesök på Växtvärket 

I den gamla gymnastikhallen vid Örjanskolan har HEM, La-

holmsbuktens VA och Stora Enso i ett gemensamt projekt 

skapat en fantastiskt fin utställning  med tema hållbarhet. Hur 

påverkar dina vardagsvanor vår planet? Hur mycket vatten går 

det år för att producera ett par jeans? Anmälan till aktiviteten 

behövs, det finns 40 platser. Mejla anmälan till Helena Björk-

lund på helbjo74@outlook.com eller tfn: 070 – 691 89 94 

 

Torsdag 16 november kl 18-20 på Stena Recycling 

(gamla Pilkington)  

Studiebesök på Stena Recycling 

Stena Recycling är ett världsledande företag i återvinnings-

branschen. Vi får en föredragning av verksamheten samt en 

rundvandring där vi ser hur metaller och elektronik återvinns. 

Anmälan till aktiviteten behövs, det finns 15 platser. Anmälan 

till Stefan Anderson på tfn:035 – 22 13 39 

 

Onsdag 6 december kl 18.30 Stadsbiblioteket 

När samhället inte fungerar—hur förbereder vi 

oss?  

Christina Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap håller föredrag om hur vi kan förbereda oss inför 
extrema händelser som kan slå ut viktiga samhällsfunktioner 
under kort och lång tid. Arrangeras av Klimataktion Halmstad.  

 

Fler aktiviteter under hösten 

Natursnokarna 

Hela hösten fortsätter Natursnokarna att träffas för att med 

nyfikenhet, lekar och fika utforska naturen. Natursnokarna 

vänder sig till barn i åldern 3-9 år som tillsammans med minst 

en förälder eller nära anhörig är med under aktiviteterna. Vill 

du och ditt/dina barn vara med? Kontakta Helena Björklund 

för mer information på helbjo74@outlook.com eller läs mer på 

vår hemsida.  

 

 

 

Vindskyddet 

Under hösten kommer natursnokarna och Björkelundsgruppen  

att bygga ett vindskydd på fastigheten Björkelund. Det kom-

mer att uppföras utmed vandringsleden med utsikt över Galta-

lyckan. Vindskyddet kommer att timras med lokalproducerat 

virke och det ska få ett ört– och gräsbevuxet tak. Håll utkik 

efter information om invigning och roliga aktiviteter kring 

vindskyddet på vår hemsida och på facebook! 

 

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram, halmstadsnatur 

Program 2017 - alla är välkomna! 


