
 

 

Onsdag 18 mars kl. 10.00  

Studiebesök på HEM:s optiska  

sopsorteringsanläggning 

Välkommen till ett nytt studiebesök på den nya 

optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. 

Studiebesöket sker nu under dagtid så att vi får se 

när anläggningen är igång. HEM bjuder på kaffe 

och te. Följ HEM:s gröna skyltning mot optisk sor-

tering (förbi den stora personalparkeringen). 

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 - 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net  

 

Onsdag 25 mars kl. 19.00 Strandgatan 20 

Årsmöte och föredrag av Älvräddarna  

Mötet inleds med att Christer Borg från Älvräddar-

na berättar om sin organisations framtidsvision om 

att Sveriges mindre vattendrag ska vara helt fria 

från vandringshinder för vandrande vattenlevande 

organismer. Föreningen bjuder på fika. 

Kontaktperson: Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77  

 

Lördag 4 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 accessoarer och byt ut dem mot tio nya. Ett 

miljövänligt och klimatsmart sätt att uppdatera sin 

garderob.  

Inlämning 11.00 - 13.00, uthämtning 14.00 - 16.00  

För mer information se hemsidan, Facebook eller 

kontakta Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77, 

kristin.lundquist@hotmail.com  

Onsdag 15 april kl. 18.30 Campus Laholm  

Laholmsbukten - Hur nära havet ska man bo? 

Per Danielsson, Nationell samordnare för strand-

erosion vid Statens Geotekniska Institut, föreläser 

om hur nära havet man skall bo med tanke på 

framtida havsnivåhöjning och problem med strand-

erosion.  

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 – 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net   

 

Lördag 18 april kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Vattendragsvandring på Björkelund 

Guidad vandring ut med vandringsleden ”Vattnets 

värden” på Björkelund. Stefan Anderson Skogssty-

relsen guidar. Samling på gårdsplanen. 

Skogsstyrelsen bjuder på fika. Anmäl deltagande 

till Stefan Anderson, 035 - 22 13 39,   

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Söndag 19 april kl. 14.00 - 17.00 Björkelund 

Myror på Björkelund 
Arbetare, soldater och drottningar – ibland kan my-

rornas komplexa samhällen påminna lite om vårt 

egna. Moa, som är biologistuderande på hög-

skolan i Halmstad, 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. Samling på gårdsplanen. Medtag 

fika och lupp om du har.  

Kontaktperson: Moa Pettersson, 070 - 923 66 76  

Program vår – sommar 2020  

Alla är välkomna! 

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet halmstadsnatur 

Välkomna till en härlig vår och sommar med Halmstads Naturskyddsförening!  

Aktiviteter med      symbolen 

passar hela familjen! 

Jag vill kalla alla medlemmar till årsmöte den 25 

mars, kl. 19.00, på Strandgatan 20 i Immanuels-

kyrkans café. 

Christer Borg från Älvräddarna berättar om sin 

organisations framtidsvision om att Sveriges 

mindre vattendrag ska vara helt 

fria från vandringshinder för 

vandrande vattenorganismer. 

Glöm inte att besöka vår hemsida för mer inform-

ation eller gilla oss på vår Facebooksida 

www.naturskyddsforeningen.se/halmstad 



Söndag 26 april kl. 09.00 - 15.30  

Länsstämma 

Hallands Naturskyddsförenings årliga länsstämma 

arrangeras i år av Kungsbackakretsen. Läns-

stämma på förmiddagen och exkursion på efter-

middagen. Länsförbundet bjuder på lunch! 

Alla medlemmar är välkomna. 

Plats: Kungsbacka golfklubb vid Hördalen. 

Samåkning från Cirkle K vid Arenahallen kl. 08.00 

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035 - 22 13 39 

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Söndag 3 maj kl. 14.00 - 17.00 Björkelund 

Laga mat från naturens skafferi 

Under ledning av Lena Levin från friluftsfrämjandet 

samlar vi ätliga växter från naturen kring Björke-

lund. Dessa, tillsammans med närodlade grönsa-

ker, tillagas över öppen eld. Vill man ta med något 

att grilla är det helt okej!  

Kontaktperson: Ingalill Forsberg, 073 - 140 15 26  

 

Lördag 9 maj kl. 10.00 - 13.00 Stadsbondgården  

Familjedag vid Stadsbondgården 

Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns 

flera stationer med olika aktiviteter med intressant 

information för hela familjen. Naturskyddsför-

eningen leder håvning i vattnet nere vid Assarps-

bäcken, alla barn är välkomna att upptäcka vad 

som finns i vattnet. Gå på fisk och utterspaning.  

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-22 13 39 

stefan.a.bird@gmail.com.  

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads 

kommun. Det bjuds på korvgrillning och fika vid 

grillplatsen. 

 

Söndag 10 maj kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Vildbin i Halland 

Krister Larsson har inventerat vilda bin på många 

ställen i Halland och Skåne och inleder dagen med 

att berätta om hur de vilda bina lever och mår. Se-

dan 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  

 

 

 

Lördag 16 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. Samarr. med Halmstads ornitologiska 

förening.  

Kontaktperson: Anders Olovsson, 073 - 063 42 60  

 

Söndag 7 juni kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Humlesafari på Björkelund  

Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björke-

lund. I juni är det humledrottningarna som flyger 

och Frida lär ut hur man artbestämmer dem. Sam-

ling på parkeringen på Björkelund. Ta med egen 

matsäck.  

Kontaktperson: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Söndag 14 juni kl. 14.00 

De vilda blommornas dag 

1. Kill Persson guidar utmed gamla järvägsban-
vallen mellan Harplinge och Gullbrandstorp. 
2. Lars-Erik Magnusson och Lars Andersson guidar 

om vägrensfloran i Eldsberga samhälle. 

Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070 - 540 73 

53, Lars Andersson, 070 - 418 44 24 

 

 

  

Gilla Halmstads naturskyddsförening på facebook och följ oss på instagram under namnet 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. 


