Program våren 2018
Halmstads Naturskyddsförening kallar alla medlemmar till årsmöte den 21 mars kl. 18.30 på
Strandgatan 20. Jessica Gunnarson från länsstyrelsen berättar om återskapandet av hedar i
länet, bland annat ljungheden på Björkelund. Bo Hansson och Ebba Werner beskriver hur det
är att försöka dansa med myndigheterna för att få bygga ett vindskydd.
Håll utkik på hemsidan halmstad.naturskyddsforeningen.se och på sociala medier för mer
information inför och efter aktiviteterna.

Missa inte!
Studiecirkel om klimatet
Anders Bengtsson från
Klimataktion leder
studiecirkeln med
utgångspunkt från Svante
Axelssons bok ”Vår tid är
nu”. Mötena är 30/1, 13/2,
27/2 och 6/3.
Kontaktperson är Anders
Bengtsson 070-676 79 16
eller Kristina Henriksson,
070-5122 766.
Natursnokarna
Håll utkik på facebook och
på hemsidan efter
Natursnokarnas program
som kommer lite längre
fram i vår.
Följ oss på sociala medier
Facebook:
Halmstads
naturskyddsförening
Instagram:
halmstadnatur

En obekväm uppföljare
Onsdag 28/2 kl. 17.30 på Stadsbiblioteket visas Al Gores
senaste film om klimatförändringarna. Samarrangemang med
klimataktion Halmstad, kontaktperson Ann-Marie Bruno,
070-393 88 78.
Halmstads beredskap för klimatförändringar
Tisdag 6/3 kl. 18.30 på Strandgatan 20 berättar de folkvalda
politikerna Jenny Axelsson (C) och Bertil Andersson (S) om hur
kommunen hanterar och agerar för att möta
klimatförändringarna. Samarrangemang med klimataktion
Halmstad, kontaktperson Ann-Marie Bruno, 070-393 88 78.
Föreläsning om eteriska oljor
Torsdag 15/3 kl 18.00 -19.30 på Strandgatan 20 ges många
matnyttiga tips om hur man kan undvika kemikalier och skapa en
bättre miljö hemma. Det blir både teori och praktik, upplev och
lär. Kontaktperson Kristina Henriksson, 070-512 27 66
Årsmöte Halmstads Naturskyddsförening
Onsdag 21/3 kl. 18.30 på Strandgatan 20. Alla medlemmar är
välkomna, under mötet bjuder föreningen på fika.
Klädbytardagen
Lördag 14/4 kl. 11.00 - 16.00 i Högskolehallen. Rensa din
garderob och lämna in upp till 10 rena och hela plagg mellan kl
11.00 - 13.00. Hämta ut nya fynd mellan kl 14.00 - 16.00.
Kontaktperson är Kristin Lundqvist, 070-844 20 77
Länsstämma
Söndag 22/4 på Sörby retreatcenter. Dagen bjuder på exkursion,
lunch, mingel och sedvanligt rådslag. Alla medlemmar i
Halmstadkretsen är välkomna att delta, anmäl till Stefan
Anderson, 035-22 13 39. Samåkning från Statoils parkering vid
Halmstads Arena kl. 08.00.

Björkelund
Mellan Marbäck och
Simlångsdalen, längs väg 25,
pekar en gul och röd skylt in
till Björkelund. Där finns ett
torp från tidigt 1900-tal där
det bedrevs jordbruk fram till
60-talet. Fastigheten på ca 30
ha testamenterades till
Naturskyddsföreningen och
har sedan dess förvaltats för
att gynna den biologiska
mångfalden.

Här finns idag slåtteräng,
faunadepåer, bihotell,
hundratals fågelholkar, en
mångfaldsträdgård och snart
även en återskapad ljunghed.
Under 2017 har föreningen
uppfört ett vindskydd ca 500
m från huset. Där är alla
välkomna att rasta och njuta
av den vackra naturen kring
Björkelund och längs Fylleåns
dalgång.

Den första lördagen varje
månad träffas
Björkelundsgruppen för att
jobba med något projekt på
gården. Vill du vara med eller
vill du veta mer? Kontakta
Ebba Werner på 070-174 90
06.

Strandstädning - Västra stranden och Aleskogen
Lördag 28/4 kl. 11.00 - 13.00, samling vid grillplatsen på
civila flygfältet. Hjälp till att hålla stränderna och haven fria
från skräp. Efter städningen bjuder vi på korv och saft/kaffe.
Alla barn som deltar får diplom. Kontaktperson Ellinor
Waldemarson, 073-050 13 94.
Familjedag vid Stadsbondgården
Lördag 12/5 kl. 10.00 - 13.00 på stadsbondgården,
Olofstorp. Kom och håva småkryp i bäcken, grilla korv och
lär dig mer om miljön i våra vattendrag. Samarrangemang
med Fylleåns vattenråd, kontaktperson Stefan Anderson,
035-22 13 39.
Fågelsång i Alet
Lördag 19/5 kl. 08.00. Upplev det rika fågellivet i Aleskogen
en underbar vårförmiddag. Samling på parkeringen vid
Alets idrottsplats. Samarrangemang med Halmstads
ornitologiska förening, kontaktperson Anders Olovsson,
073-063 42 60.
Ett ryck för hårginsten!
Torsdag 31/5 kl. 18.30 i grustaget i Bockalt, Oskarström. Ta
med er arbetshandskar och fikakorg så röjer vi tillsammans
bort sly för att gynna vår landskapsblomma, hårginsten.
Samarrangemang med Hallands botaniska förening,
kontaktperson Ebba Werner, 070-174 90 06. Samåkning från
parkeringen bredvid Statoil vid Halmstads arena kl. 18.00.
Humlesafari på Björkelund
Söndag 10/6 kl. 10.00 på Björkelund. Frida Nettelbladt
guidar oss bland humledrottningarna på Björkelund.
Slåtterängen och en vackert prunkande mångfaldsträdgård
gör att många humlor och bin trivs alldeles utmärkt.
Kontaktperson Ebba Werner, 070-174 90 06.
De vilda blommornas dag
Söndag 17/6 kl. 14.00 i Påarp - klapperstensfälten. En vacker
blomstervandring längs kusten, ta gärna med fikakorg.
Samarrangemang med Hallands botaniska förening,
kontaktperson Lars-Erik Magnusson 070-540 73 53 eller Lars
Andersson, 035-22 01 45.

