
Lördag 20 januari kl 10.00
Med sikte på örnar. Fågelutflykt till lämplig lokal för
rovfågelskådning i stadens omgivningar. Samling
för samåkning vid Fredriksdals bilparkering.Varma 
kläder rekommenderas. Glöm ej fika! Kontakt : Sven 
Gustavi tel:  0701 706421                  
                

              domherre och blåmes vid fågelbordet

Lördag 10 februari kl 10.00
Fågelutflykt till Råån. Vad finns det för fåglar längs 
Råån så här års ? Har vi tur kanske en strömstare eller 
kungsfiskare eller varför inte båda visar upp sig ?
Samling vid parkeringen vid Raus kyrka.
Varm klädsel och fika rekommenderas.
Kontakt : Richard Nilsson tel. 0731 802 219
                  
Måndag 26 februari kl 13.00 – 17.00
A plastic ocean. En dokumentärfilm om nedskräpning
av världshaven med plast. Filmen föregås av ett panel-
samtal med experter på plast och plasthantering.
I samarbete med Naturskyddsföreningarna Ängelholm,
Söderåsen och Ängelholms kommun. Plats : Biografen 
Röda Kvarn. Ingen kostnad. Anmälan senast 23/2
till : Anna Stina Arnrup tel. 0730 419 579

Tisdag 27 februari kl. 18.30
Samma film som 26/2 visas nu på nytt men i Ängelholms
stadsbibliotek utan panelsamtal. Anmälan behövs ej.

              Fläckig blombock ,Leptura quadrifasciata

Naturskyddsföreningen i
Helsingborg
program våren 2018
Onsdag 7 mars kl 17.30
Föredrag ”De fantastiska insekterna”
En del av dem upplevs av många som obehagliga,
men många är definitivt vackra. De utför viktiga ekosystem
-tjänster t ex pollinering. Inga arter ännu utrotade men
allt fler är hotade. Lundaentomologen Mikael Sörensson
visar bilder och delar med sig av sina kunskaper.
Plats : Stadsbibliotekets hörsal. Kontakt :
Sven Gustavi tel. 0701 706421  

Onsdag 21 mars kl 19.00
Föredrag ”Skörda regnvatten” Trädgårdsteknikern
Eva Mathiasson pratar om hållbar användning av vatten i 
trädgården. Hon har också sammanställt 
sina erfarenheter i boken Skörda regnvatten.  I  Sam-
arrangemang med Helsingborgs trädgårdsförening.
Plats Maria församlingshem. Södra Storgatan 22.
Kontakt: Christel Kvant  tel:  0702 200 878 .

Tisdag 27 mars årstämma kl 19.00
med genomgång av räkenskaper, årsberättelse 
och val eller omval till förtroendeuppdrag. 
Plats Järnvägsgatan 41 Helsingborg
Vi bjuder på fika. 
Kontakt: Sven Gustavi tel: 0701 706421.

Lördag 14 april 
Klädbytardag. Medtag max 10 hela, rena plagg.
Du får byta till dig lika många andra plagg. Även 
hela skor, accessoarer. Inlämning kl 11.00 - 12.00
 Byte 13.00 - 14.00 Lokal : hörsalen på stadsbiblioteket.
Vill du hjälpa till ? Hör av dig.
Kontakt Karin Nilsson Jungermann tel: 0705 346 556.

Söndag 6 maj
I samarbete med Sofiero medverkar Naturskyddsföreningen 
vid barnaktiviteter t ex bygge av bihotell. Även vid senare 
tillfälle under våren /sommaren om bin och pollinatörer. 
När vet vi inte än. Se hemsidan under våren för närmare 
upplysning. Eller kontakta Sven Gustavi  tel: 070 1706421

Lördag 12 maj kl 10.00  
Naturvandring vid Klöva hallar på Söderåsen.Naturen 
vid Klöva hallar liknar mycket den i Skäralid som ju ingår i 
Söderåsens nationalpark. Klöva hallar är dock inte alls lika 
exploaterad. Vi vandrar längs de branta ravinerna under 
utslående boklöv.Vi kan varken utlova botaniska eller 
ornitologiska rariteter. Kanske kan vi istället studera någon 
för området typisk insekt tex.nagelspinnaren som är 
dagaktiv. Samling för samåkning vid  Fredriksdals 
parkering. Medtag fika och ta på ordentliga skor. Kontakt : 
Sven Gustavi  tel: 070 17064 21 



Söndag 17 juni kl 10.00
De vilda blommornas dag. Ättekulla.Blomstervandring 
i Ättekulla naturreservat. Här finns ett varierat landskap 
med skogsdungar, ett gammalt lertag och öppna gräsmarker 
med gravhögar från brons- och järnåldern. 
Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen. 
Välj kläder efter väder och tag gärna med fika. Inga 
förkunskaper är nödvändiga. Samling på City Gross 
parkering vid Rusthållsgatan (ta gärna buss 2 och stig av 
vid hållplats Runristargatan). Kontakt: Jan- Erik Hederås 
0768 161 306.

Lördag 4 augusti  kl. 13.30
Ängens dag. Slåtter på Esket/ Råå
Vi får en sakkunnig guidning av kommunekolog i 
reservatet. Därefter slår och räfsar vi slåtterängen.
Redskap finns att låna. Barnaktviteter. Samarrangemang 
med Råå biblioteks Vänner och Helsingborgs Stads-
byggnadsförvaltning. Samling på ängen nedanför Råå 
vattentorn. Kontakt : Karin Nilsson Jungermann
tel 0705 346 556

Lördag 1 september kl 9.00
Svampexkursion
I samarbete med Sveriges mykologiska förening firar 
naturskyddsföreningarna i Helsingborg och Kullabygden 
en dag i förväg svampens dag med ett besök i 
svampskogen, där vi artbestämmer den svamp vi plockar. 
Har vi tur, kanske vi får med oss något hem. 
Ta med korg, kniv och fika !
Samling: parkeringen NO Gruvtorget i Höganäs 
kl 09:00 Upplysningar: Tom Svensson 0722 399919
           
Lördag 8 september  kl 10.00
Utflykt till  Utvälinge. Vi har vår uppmärksamhet 
riktad inte minst mot växter, insekter och fåglar. 
Samling vid Fredriksdals bilparkering för
samåkning. Kontakt Sven Gustavi 070 1706421 

Medlemsavgift 2018
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.

https://helsingborg.naturskyddsforeningen.se

Se också gärna Miljöbibliotekets program på 
stadsbibliotekets hemsida

         grön bladspindel (hona) (Micrommata virescens)

OBS Kolla alltid med kontaktperson eller på
hemsidan om någon ändring av programmet
förekommer.
Bortsett från resekostnader, t ex vid samåkning
med bil då passagerare rekommenderas betala
5 kr per person och mil är det avgiftsfritt att 
delta i föreningens aktiviteter.

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@gmail.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


