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Söndag 3 september kl 09.00
Svampens dag och svampexkursion
I samarbete med Sveriges Mykologiska Förening 
firar Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och 
Kullabygden Svampens dag med ett besök i svampskogen, 
där vi artbestämmer den svamp vi plockar. Har vi tur, 
kanske vi får något med oss hem.
Ta med korg, kniv och fika !
Samling: parkering NO Gruvtorget i Höganäs.
Upplysningar: Kerstin Persson 0762 766620 och
 Tom Svensson 0722 399919

19 september - 26 september
Utställning på Stadsbiblioteket, Helsingborg. 
Tema "Fräsch på riktigt - Vad har du i 
badrumsskåpet?"
Miljövänliga veckan temat med exempel på bra produkter 
för dig och miljön + infomaterial.
 
Lördag och söndag 23 – 24 september kl 10.00 – 16.00
Svamputställning och svamprådgivning
I samband med den traditionella skördefesten på Brunnby 
boställe visar Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och 
Kullabygden goda matsvampar, som man tryggt kan 
plocka, men också lömska giftiga förväxlingssvampar. På 
utställningen finns möjlighet att själv försöka artbestämma 
egna medhavda svampar, men svampkännare som gärna 
ger hjälp och goda råd finns på plats hela tiden. En 
miniutställning med stickat och garner, som färgats 
med färgsvampar, finns på plats.Vi kommer även att ha 
försäljning av svampkorgar, svampknivar m.m.
I tältet finns även en fotoutställning med bilder från 
restauteringen av det finaste rikkärret i Kullabygden, där 
man bl.a. med hjälp av nötkreaturen från Brunnby Boställe 
har lyckats återskapa en stor de av den biologiska 
mångfalden.
Du erbjuds också att gå en kortare tipspromenad utan 
startavgift och med priser bra att ha vid svampplockning
Plats: Brunnby boställe, Norra Kustvägen 1009. Buss 223 
från Höganäs stannar precis utanför.
Upplysningar: Kerstin Bergelin 0705 411414 och Tom 
Svensson 0722 399919.

Naturskyddsföreningen i
Helsingborg 
program hösten 2017

Lördag 30 september kl 11.00 till 14:00
Invigning av Pålsjö naturreservat. 
Under festliga former inviger Naturskyddsföreningen
Pålsjö naturreservat tillsammans med kommunen 
och flera andra organisationer. Det bjuds på sång 
och musik, guidade turer, tipspromenad med priser
från Naturskyddsföreningen och massor med andra 
roligheter. Mer information om programmet kommer
på helsingborg.se när det närmar sig dagen för 
invigningen.
Mötesplats : Vid vindskydden intill Drömskogen.

Onsdag 4 oktober Höstpromenad längs Råån
Vi rekommenderar denna utflykt längs Råån
med vegetation förhoppningsvis i
vackra höstfärger. Promenaden börjar vid Gantofta station. 
Därifrån till Görarps mölla och åter till 
Gantofta. Kanske får vi bla se havsöringen vandra 
upp. Utflykten ingår i av kommunen arrangerade
naturguidningar. 
Mötesplats:  Gantofta station  kl 18.30.

Torsdag 5 oktober kl 18.30
DIY = Do It Yourself. Tillverka deodorant, lypsyl, 
kroppsscrub och/eller torrschampo.
Ta gärna med egen liten burk. Till torrschampot  kryddburk 
med små hål i locket.
Kostnad 20 kr per produkt (inklusive burk). betalas kontant. 
Max 15 personer..
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41, Helsingborg.
Anmälan senast 3 oktober till Karin Nilsson Jungermann, 
kn_jungermann@yahoo.se
tel 0705-346556.

                              liten ekoxe 



Söndag 22 oktober Fågelutflykt.
Samling vid Fredriksdals parkering
för samåkning kl 10:00
Kontakt Leif Olsson Tel 0768 890 842

Medlemsavgift 2017
Medlemsavgift i Naturskyddsföreningen är 295 kr
för enskild medlem eller 365 för hela familjen
(med autogiro 24 resp. 30 kr/mån). Är du 25 år
eller yngre blir du ungdomsmedlem för 195 kr
(16 kr/ mån med autogiro) och kan utan extra
kostnad bli medlem i Fältbiologerna som är
Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation.
Anmäl medlemskap på
www.naturskyddsforeningen.se
Besök gärna Naturskyddsföreningen i Helsingborgs
hemsida för information.
www.helsingborg.naturskyddsforeningen.se
OBS Kolla alltid med kontaktperson eller på
hemsidan om någon ändring av programmet
förekommer.
Bortsett från resekostnader tex. vid samåkning
med bil då passagerare rekommenderas betala
5 kr per person och mil är det avgiftsfritt att delta i
föreningens aktiviteter.

Se också gärna Miljöbibliotekets program på 
stadsbibliotekets
hemsida.
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                                kopparödla

Styrelsen

Sven Gustavi, ordförande och programsekreterare
svgu48@gmail.com                           0701 706 421

Christel Kvant, vice ordförande        
christel.kvant@telia.com                   0702 200 878

Jan -Erik Hederås, arkivsekreterare   042-14 03 91
je.hederas@telia.com                         0768 161 306

Tom Svensson, protokollsekreterare    
tom.svensson999@gmail.com           0722 399 919

Leif Olsson, kassör                            042-14 20 69
parlemo22@gmail.com                     0768 890 842

Karin Nilsson Jungermann                042-22 62 43
kn_jungermann@yahoo.se                0705 346 556

Richard Nilsson,                                 042-15 48 88
richrichardnilsson@hotmail.com       0731 802 219

Tobias Olofsson                                  070 683 7683
t.c.olofsson@gamail.com

Martin Almroth                                
martin.almroth@kubikskolan.se        0738-30 98 84

Mikael Fahlman                                 042-13 87 50
mikaelfahlman@hotmail.com            0703 513 140

Ann Piates                                            
pian61ann@gmail.com                      0720 222 064

Foton på programbladet Sven Gustavi




