
 

 

12 Mars kl. 18.30 -19.30 Stadsbiblioteket 

Vill du leva ett hållbart liv?  

Vill du leva ett hållbart liv? Kom till stadsbiblioteket 
och få inspiration av Johanna Stål. Hon är författare till 
boken "Ett hållbart liv - 365 råd" som hon gett ut till-
sammans med Naturskyddsföreningen och Bonnier 
fakta. Hon kommer bland annat att föreläsa om hur vi 
måste agera på alla nivåer för att skapa en hållbar värld 
och det kommer dessutom finnas gott om tid för frå-
gor, samtal och diskussioner. Världen har inte råd att 
vänta, det är dags att agera nu! Föreläsningen anordnas 
av Halmstad Naturskyddsförening samt Studiefrämjan-
det i Halland. Den är en del av föreläsningsserien Kli-
matet & Vi, vilket är ett samarbete mellan många aktö-
rer i Halmstad. 
 

Kontaktperson Elin Korall, korallskogen@gmail.com 
 

20 Mars kl. 18.30 Strandgatan 20 

Årsmöte och föredrag om östra Polens vilda liv 

Mötet inleds med ett föredrag om fåglar och natur i 
östra Polen där nationalparkerna Biebrza och Bi-
ałowieża är belägna. Den förstnämnda en av Europas 
mest imponerande våtmarker med en myllrande mång-
fald och den andra den sista orörda centraleuropeiska 
urskogen. Kjell Andersson, Träslövsläge, har lett ota-
liga skådarresor i området sedan 1999 och med hans 
initierade hjälp får vi uppleva vargar, vattensångare och  
visenter. För mer information, se hemsidan.  

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-221339,         
stefan.a.bird@gmail.com 

 

6  April kl. 11.00-16.00 Högskolehallen 

Klädbytardagen 

Rensa garderoben och byt ut dina plagg! Ta med max 
tio hela och rena klädesplagg, skor, väskor eller acces-
soarer och byt ut dem mot tio nya. Ett miljövänligt och 
klimatsmart sätt att uppdatera sin garderob.  
Inlämning 11–13, uthämtning 14–16 
För mer information se hemsidan, Facebook eller kon-
takta Kristin Lundquist,  0708–442 077, 
kristin.lundquist@hotmail.com  

13 April kl. 10.00-13.00 Björkelund  

Är hyggesfritt ett alternativ till kalhyggesbruk? 

Kan skog skötas utan kalhuggning? Är det bättre för 
den biologiska mångfalden? Anders Hejnebo guidar 
och diskuterar om hyggesfri skogsskötsel med Natur-
skyddföreningens fastighet Björkelund som exempel.  
 

Kontaktperson : Stefan Anderson, 035-22 13 39,  
stefan.a.bird@gmail.com Samarrangemang med Skogs-
styrelsen som också bjuder på fika.  
 

28 April kl. 9.00– 15.30 Öströö fårfarm 

Länsstämma  

Dagen bjuder på exkursion till Kärra mosse, en nyan-
lagd våtmark väster om Skärsjön, lunch, mingel och 
sedvanligt rådslag. Alla medlemmar i Halmstadkretsen 
är välkomna att delta, om du är intresserad anmäler du 
dig till kontaktpersonen.  
Samåkning från Cirkle K vid Halmstads Arena kl. 8.00.  
 

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 13 39, 
stefan.a.bird@gmail.com Länsförbundet bjuder på 
lunch och fika.  

Program vår-sommar 2019  

Alla är välkomna! 

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

Välkomna till en härlig vår med Halmstads Naturskyddsförening!  

Aktiviteter med      symbolen 

passar hela familjen! 

 

 

 

Glöm inte att besöka hemsidan eller gilla oss på  vår 

facebook för mer information!  

Jag vill kalla alla medlemmar till årsmöte den 20 

mars, kl. 18.30 på Strandgatan 20.   

Kjell Andersson, Träslövsläge, berättar om fågel-

livet och de fantastiska naturområdena i östra    

Polen. Vi får uppleva vargar, vattensångare 

och visenter. 

Väl mött! 

Stefan Anderson, 

mailto:kristin.lundquist@hotmail.com
http://halmstad.naturskyddsforeningen.se/


11 Maj  kl. 10.00-13.00 Stadsbondgården  

Familjedag på stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns 
flera stationer med olika aktiviteter med intressant 
information för hela familjen. Naturskyddsföreningen 
leder håvning i vatten nere vid Assarpbäcken, alla 
barn är välkomna att upptäcka vad som finns i vatt-
net. Gå på fisk och utterspaning.  

Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 13 39.  
stefan.a.bird@gmail.com. Samarrangemang med 
Fylleåns Vattenråd och Halmstads kommun. Det 
bjuds på korvgrillning och fika vid grillplatsen 

 

12 maj kl. 14.00 –16.00 Björkelund  

Myror på Björkelund 

Arbetare, soldater och drottningar – ibland kan myror-
nas komplexa samhällen påminna lite om vårt egna. 
Moa, som är biologistuderande på högskolan i Halm-
stad, ger en kortare introduktion om myrornas olika 
livsstrategier innan vi beger oss ut i fält för att se vilka 
olika arter av myror vi kan hitta på fastigheten. Sam-
ling på gårdsplanen. Medtag fika och lupp om du har.  
 

Kontaktperson Moa Pettersson 070-923 66 76 
 

Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden 

med två arrangemang den 18:e maj 

 

18 Maj kl. 08.00 Aleskogen 

Fågelsång i Aleskogen 

Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i 
Aleskogen. Samling vid parkeringsplatsen till Alets  
idrottsplats.  Samarrangemang med Halmstads ornito-
logiska förening.  
 

Kontaktperson är Anders Olovsson, 073-063 42 60 
 

18 Maj kl. 10.00-13.00 Björkelund   

Vildbin i Halland  

Krister Larsson har inventerat vilda bin på många stäl-
len i Halland och Skåne och inleder dagen med att be-
rättar om hur de vilda bina lever och mår. Sedan fikar 
vi i trädgården och ger oss ut i markerna och letar efter 
bin. Samling på parkeringen vid Björkelund. Ta med 
egen matsäck.  
 

Kontaktperson Ebba Werner 070-174 90 06 
 

 

 

 

 

 

9 juni kl. 10.00—13.00 Björkelund  

Humlesafari på Björkelund 

Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björkelund. 
I juni är det humledrottningarna som flyger och Frida 
lär ut hur man artbestämmer dem. Samling på parke-
ringen på Björkelund. Ta med egen matsäck.  

Kontaktpersoner: Ebba Werner, 070-174 90 06 

16 juni kl. 14.00 Drared 

De vilda Blommornas dag 

Exkursion till slåtteräng i Drared där vi studerar den 
praktfulla floran. Samling på samåkningsparkeringen 
vid rondellen på Nissastigen  strax nor om Oskars-
ström kl 14.00. Ta gärna med fikakorg. Samarrange-
mang med Hallands botaniska förening. 
 

Kontaktpersoner är Lars-Erik Magnusson, 070-
5407353 och Lars Andersson, 070-4184424  
 

26 juni kl. 18.00 Bögilt, Simlångsdalen 

Prisutdelning floravårdspriset  

Floravårdspriset delas ut av Hallands botaniska före-
ning och 2019 går priset till Britta och Lennart Olsson 
i Bögilt, Halmstad, för deras fleråriga arbete med att 
sköta sina artrika och värdefulla marker med såväl lie 
som slåtterbalk samt kreatursbete. Välkomna att vara 
med när priset delas ut och få en guidning på gårdens 
marker. Samling vid parkeringen i Simlångsdalens 
centrum, mitt emot affären kl. 18.00 

Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070–5407353. 

 

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram, halmstadsnatur 

Vad är 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 vandringsled, slåtteräng, 
faunadepåer, bihotell, hundratals fågelholkar, en 
mångfaldsträdgård och en återskapad ginsthed.  

Den första lördagen varje månad träffas Björkelund-
gruppen för att jobba med något projekt på gården.  

Vill du vara med eller vill du veta mer? Kontakta 
Ebba Werner på tfn: 070-174 90 06. 

tel:070-923%2066%2076

