
 

 

Onsdag 24 mars kl. 19.00 Digitalt årsmöte 

Digitalt årsmöte  

På grund av Corona-situationen håller vi ett helt 

digitalt årsmöte. Information om anmälan till års-

mötet och länk till mötesforum finns på vår hem-

sida och våra sociala medier. 

Kontakt: Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77 

kristin.lundquist@hotmail.com  

 

Lördag 10 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, 070 - 374 13 39   

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Söndag 18 april kl. 10.00 - 13.00 

Strandstädning på Hökafältet i Laholm 

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Håll Sve-

rige Rent städar vi stranden från skräp. Vi utgår 

från stranden nedanför Hökagården och samlar 

upp så mycket skräp vi hinner med. Efter strand-

städningen bjuder vi på fika och korv med bröd 

samt frukt. Alla barn som deltar får ett diplom.  

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Onsdag 21 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. 

Kontakt: Bo Hansson, 073 – 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net   

 

Söndag 25 april kl. 09.00 - 15.30  

Länsstämma (kan ev. genomföras digitalt) 

Hallands Naturskyddsförenings årliga länsstämma 

arrangeras i år av Södra Hallandskretsen. Läns-

stämma på förmiddagen i Knäreds bygdegård och 

exkursion utmed Krokån på eftermiddagen. Läns-

förbundet bjuder på lunch! 

Alla medlemmar är välkomna. 

Plats: Knäreds bygdegård. 

Samåkning från Cirkle K vid Arenahallen kl. 08.00 

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39  

stefan.a.bird@gmail.com 

 

Onsdag 5 maj 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). 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net 

Program vår – sommar 2021  

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 bjuda in alla medlemmar till ett digitalt 

årsmöte den 24 mars, kl. 19.00.  

För vidare information om anmälan och länk till 

mötesforum se kretsens hemsida, sociala me-

dier och medlemsmejl.   

Detta gäller även för våra akti-

viteter som alla kan  bli påver-

kade av Corona-situationen. 

Glöm inte att besöka vår hemsida för mer inform-

ation eller gilla oss på vår Facebooksida 

www.naturskyddsforeningen.se/halmstad 



Lördag 8 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.  

Kontakt: Stefan Anderson, 070 - 374 13 39  

stefan.a.bird@gmail.com.  

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads 

kommun. Det bjuds på korvgrillning och fika vid 

Stadsbondgården. 

 

Söndag 9 maj kl. 14.00 - 17.00 Björkelund 

Myror på Björkelund 
Moa Pettersson berättar om myrornas betydelse i 

landskapet. Därefter letar vi myror på Björkelund 

och funderar på vad arterna som vi hittar har för 

betydelse för mångfalden på Björkelund.  

Samling på gårdsplanen. Medtag fika och lupp.  

Kontakt: Moa Pettersson, 070 - 923 66 76  

 

Lördag 15 maj kl. 08.00 Aleskogen 

Fågelsång i Aleskogen 

Kom och upplev fågelsång i den unika Aleskogen. 

Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i 

Aleskogen. Samling vid parkeringsplatsen till Alets 

idrottsplats. Samarr. med Halmstads Ornitologiska 

Förening.  

Kontakt: Anders Olovsson, 073 - 063 42 60  

 

Lördag 22 maj kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Vildbin i Halland - Den biologiska mångfaldens 

dag 

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.  

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Lördag 12 juni kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Humlesafari på Björkelund  

Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björke-

lund. I juni är det honorna, drottningar och arbe-

tare, som flyger och Frida lär ut hur man artbe-

stämmer dem. Samling på parkeringen på Björ-

kelund. Ta med egen matsäck.  

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Torsdag 17 juni kl. 18.30 

Floravårdspriset 2021 

Ebba Werner tilldelas 2021 års pris. Utdelning och 

exkursion vid Skedala utmed gamla banvallen – 

cykelbanan i fokus.  Medtag fika och cykla gärna. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 - 540 73 53 

 

Söndag 20 juni kl. 14.00 

De vilda blommornas dag 

1. Cykeltur där Kill Persson guidar utmed gamla 

järvägsbanvallen mellan Harplinge och Gullbrands-

torp. Start Harplinge bibliotek kl. 18.00, avslut vid 

Heagård. Turen tar ca 2 timmar.  

2. Lars-Erik Magnusson och Anita  Nilsson guidar 

om vägrensfloran och grustagsfloran i Eldsberga 

samhälle. Samling vid Eldsbergahallen. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 - 540 73 53,  

 

Vi vill uppmana alla medlemmar som 

inte har angivit en mejladress att göra 

detta till: bo.t.hansson@netatonce.net 

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. 


