
 

 

Onsdag 23 mars kl. 18.30  

Årsmöte med föredrag av Älvräddarna (kan ev. 

genomföras digitalt) 

Se inbjudan enligt ovanstående. Observera att det 

är föranmälan till både föreläsning och årsmöte. 

Föreningen bjuder på fika  

Föranmälan till: Kristin Lundquist, 070 - 844 20 77 

kristin.lundquist@hotmail.com  

 

Lördag 26 mars 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 Lizeth Alcocer,  

lizi.alcocer@gmail.com  

 

Onsdag 30 mars kl. 18.30 - 20.00   

Hur klimatanpassar vi Hallands Län? 

En digital föreläsning om hur Länsstyrelsen i Hal-

land arbetar med klimatanpassning. Länsstyrelsen 

har under året som gått tagit fram en klimat- och 

sårbarhetsanalys över länet. Föreläsningen handlar 

om hur Länsstyrelsen arbetar med klimatanpass-

ning i stort och hur arbetet med klimatanpassning 

går vidare utifrån analysen. 

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten. 

Kontakt: Bo Hansson, 073 – 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net  

Lördag 9 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 Mikaela Petersson, 035 - 13 68 46  

mikaela.petersson@skogsstyrelsen.se 

 

Söndag 24 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 väl-

komna. 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 27 april kl. 17.30 - 20.00 

Strandstädning på Hökafältet i Laholm 

Tillsammans med Friluftsfrämjandet, Håll Sverige 

Rent och Kattegatts Kustvattenråd städar vi stran-

den från skräp. Vi utgår från stranden nedanför 

Hökagården och samlar upp så mycket skräp vi 

hinner med. Efter strandstädningen 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 

Program vår – sommar 2022  

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 årsmöte 

den 23 mars, kl. 18.30, på Strandgatan 20 i  

Immanuelkyrkans café. 

Christer Borg från Älvräddarna föreläser 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  

information eller gilla oss på vår Facebooksida 

www.naturskyddsforeningen.se/halmstad  

 

 

Corona-situationen kan påverka de olika aktivite-

terna. Håll er uppdaterade angående detta på vår 

hemsida och i våra sociala medier.   



Onsdag 4 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 personalparkeringen). 

Kontakt: Bo Hansson, 073 - 580 12 33 

bo.t.hansson@netatonce.net 

 

Lördag 7 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 8 maj kl. 14.00 - 16.00 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 14 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 21 maj kl. 10.00 - 13.00 Björkelund 

Vildbin i Halland - (i samband med Den  

Biologiska Mångfaldens Dag den 22 maj) 

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 gårdsplanen. Ta med 

egen matsäck.  

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Lördag 28 maj 

Bioblitz i Stjärnarpsdalen med Hushållningssäll-

skapet (mer info på vår hemsida och Facebook 

under våren 2022). 

 

Lördag 11 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 Gårdsplanen. Ta med 

egen matsäck.  

Kontakt: Ebba Werner, 070 - 174 90 06  

 

Söndag 19 juni kl. 14.00 

De vilda blommornas dag 

Lars-Erik Magnusson och Anita  Nilsson guidar vid 

en kortare byavandring i Eldsberga samhälle. Sam-

ling vid Eldsbergahallen. Ta med egen fika. 

Samarr. med Hallands Botaniska Förening. 

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

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. 


